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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2017 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 ROKU 

Proponowany porządek obrad:    
 

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

 
2. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2017 z 25 października 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 zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 5 – w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych 
warunków funkcjonowania tego Zespołu - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 
roku - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 8 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

Druk nr 10 - w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2017 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

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

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXXIX Sesję Rady 
Gminy w Ustroniu Morskim. Przywitała Radnych, Panią Skarbnik, Wójta, Sekretarza gminy, 
Dyrektorów i Kierowników jednostek, Sołtysów oraz media. Zapytała, czy wszyscy zapoznali 
się z porządkiem posiedzenia, zapytała, czy jest propozycja zmian. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy projekt uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości dotyczący ulicy Górnej zostanie wprowadzony do porządku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jako druk nr 11 
proponuje wprowadzić projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.  

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że obecnych jest 10 
Radnych, Rada władna do podejmowania uchwał.  
 

GŁOSOWANIE – zmiana porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło dziesięciu Radnych 
Oddano 7głosów „za” 

• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska  
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 

• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
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Porządek obrad nie został zmieniony – zmiana porządku obrad następuje bezwzględną 
większością głosów.  
 

2. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2017 z 25 października 2017 roku; 

GŁOSOWANIE – protokół  
W głosowaniu udział wzięło dziesięciu Radnych 
Oddano 10 głosów „za” 
Protokół został przyjęty jednogłośnie 
 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

Przyszedł Radny Roman  Żołnierczuk. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał, 
informację o przeprowadzonych przetargach oraz postępowanie przetargowe – załącznik nr 1, 
nr 2 i nr 3 do protokołu. Przedstawił stan realizacji zadań inwestycyjnych: 

1. Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obr. Ustronie Morskie – 
zrealizowano. 

2. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marynarki Wojennej w Ustroniu Morskim - 
opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji – 31.03.2018 r.  

3. Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w Rusowie – etap I – 
zrealizowano. 

4. Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim - opracowanie dokumentacji projektowej – 
w trakcie realizacji – 22.12.2017 r. 

5. Budowa ul. Dębowej w Ustroniu Morskim - opracowanie dokumentacji projektowej – 
w trakcie realizacji – 22.12.2017 r. 

6. Budowa ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim - dz. nr 207 - opracowanie dokumentacji 
projektowej – zrealizowano. 

7. Termomodernizacja budynku przedszkola gminnego w Ustroniu Morskim - opracowanie 
dokumentacji projektowej – zrealizowano. 

8. Wykorzystanie potencjału poprzez opracowanie lokalnego programu rewitalizacji 
Gminy Ustronie Morskie do roku 2023 - w trakcie realizacji – etap końcowy - 
31.01.2018 r.  

9. Budowa ulicy Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach – (etap I - 
ul. Kwiatowa do skrzyżowania z ul. Liliową) - w trakcie postępowania przetargowego 
- 30.04.2018 r. 

10. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Ustroniu Morskim – zrealizowano. 
11. Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim – (I etap – od ul. Wojska 

Polskiego do ul. Górnej) - w trakcie postępowania przetargowego - 30.04.2018 r. 
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12. Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gwiździe – opracowanie 
dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji projektowej remont i 
modernizacja świetlicy wiejskiej MELMAK w Rusowie – zrealizowano. 

13. Przebudowa drogi w miejscowości Gwizd na dz. nr 558, 560/2, 139/5 obręb Gwizd - 
opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji – 22.12.2017 r.  

 
Przyszedł Radny Mirosław Dziewiałtowicz. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wrócił w dniu dzisiejszym projekt uchwały 
związany z ulicą Górną – 6 działek, jakiś czas temu zostały zaskarżone decyzje podziałowe. 
Pierwsze postępowanie w Prokuraturze zostało umorzone, było drugie postępowanie. 
Poinformował, że w związku z wcześniejszą korespondencją w sprawie PL.PA. 23/2017 
Prokuratura Rejonowa informuje, że nie stwierdzono podstaw do kierowania przez 
Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu sprzeciwu od decyzji GNP.6831.23.2015.GNPII. 
Prokurator Prokuratury Rejonowej Anna Kołodziejczyk. Dodał, ze kontaktował się z Panią 
Prokurator, druga skarga wniesiona od tej decyzji została również oddalona, dostał informację 
z Prokuratury, że gmina może procedować, Wójt może ponownie przedstawić projekt 
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy Górnej. Przypomniał, że wartość 
nieruchomości to około miliona dwustu złotych przewidzianego wpływu do budżetu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że przykro, że czas leci, a 
pieniądze można było spożytkować na rozwój gminy.  

4. Głos mieszkańców: 

Brak. 

Przyszła Radna Marzena Molcan. 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego posterunku policji położonej w miejscowości 
Ustronie Morskie przy ulicy Bolesława Chrobrego 59, działka numer 305 o powierzchni 
0, 1250 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbol 1 UTM – 
zabudowa usług turystycznych z możliwością usług turystycznych z możliwością lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości pozwoli 
na realizację dochodów budżetu gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia komisji była 
pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
opinia klubu była pozytywna. 
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Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  

GŁOSOWANIE w sprawie zbycia nieruchomości  
 
Oddano 12 głosów „za” 
 

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

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

• Radna Sylwia Kręglewska 
Uchwała nr XXXIX/299/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta większością głosów.  

Druk nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody 
na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nadwodnej części mola 
spacerowego o łącznej powierzchni ok. 75 m kw. zlokalizowanego przy Przystani rybackiej w 
Ustroniu Morskim na okres do 31.12.2023 roku. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia komisji była 
pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
opinia klubu była pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  

 
GŁOSOWANIE w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości: 
 
Oddano 13 głosów „za” 
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Uchwała nr XXXIX/300/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie. 

Druk nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotychczasowi dzierżawcy części działki 
gruntu numer 186/3 o  łącznej powierzchni 978 m2  położonej w  w obrębie  ewidencyjnym 
Ustronie Morskie wystąpili z wnioskami  o przedłużenie umów  dzierżawy  na kolejny okres 
czasu. Grunt będący przedmiotem dotychczasowych umów wykorzystywany jest na cele 
ogródków przydomowych. Czas dzierżawy do 31 grudnia 2018 roku.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia komisji była 
pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
opinia klubu była pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  

GŁOSOWANIE w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
 
Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie. 

Druk nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, 
podjęcie uchwały 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Dotychczasowi dzierżawcy części działki 
gruntu numer 184/9 o łącznej powierzchni 41 m2 oraz działki gruntu numer 184/10 o pow. 15 
m2 położonymi w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie wystąpili z wnioskami 
o przedłużenie umów dzierżawy na kolejny okres czasu. Nieruchomość wykorzystywana jest 
na cele lokalizacji garaży na okres do 31 grudnia 2018 roku. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia komisji była 
pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
opinia klubu była pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  
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GŁOSOWANIE w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
 
Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XXXIX/302/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie. 

Przyszedł Radny Piotr Barycki 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że w imieniu klubu Sami Swoi wnioskuje i zmianę 
porządku obrad sesji i ponowne wprowadzenie druku nr 11 do procedowania dot. zbycia ulicy 
Górnej. Wniosek formalny. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy się przesłyszał, czy był wniosek o zbycie ulicy Górnej. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że zbycie nieruchomości przy ulicy Górnej – 6 działek. 
Wniosek formalny. Poprosił o przegłosowanie.  

 GŁOSOWANIE – zmiana porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 7 głosów „za” 

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

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 7 głosów „wstrzymujących” 

• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska 
Porządek obrad nie został zmieniony – zmiana porządku obrad następuje bezwzględną 
większością głosów.  



str. 8 
 

Radny Marek Leciaho zapytał, ile razy ten punkt może być procedowany na dzisiejszej 
sesji.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że do skutku. 

Druk nr 5 – w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych 
warunków funkcjonowania tego Zespołu - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w związku z kontrolą uchwał przez 
Prokuraturę Rejonową dot. różnych gmin min. w sprawie trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu zostało wskazane, że w 
uchwale obowiązującej jest błąd polegający na tym, że nie można wykluczyć z Zespołu osób, 
które zostały skazane prawomocnym wyrokiem. Zapis ten został wycofany z uchwały, projekt 
jest właściwy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt był 
procedowany na komisji wspólnej – opinia pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
klub nie wypracował stanowiska. 

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

GŁOSOWANIE w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu 
 
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XXXIX/303/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych 
warunków funkcjonowania tego Zespołu została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 6 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
opinia klubu była pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  
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GŁOSOWANIE w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim 
 
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XXXIX/304/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim została 
podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 7 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 
roku - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w imieniu Pana Wójta przedkłada 
projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 
2018 r. Poinformowała, że w § 1 obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 
października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r. z kwoty 52, 49 zł za 1 dt do 
kwoty 52, 44 zł za 1 dt. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia komisji była 
pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
opinia klubu była pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy w tej sprawie nie powinna wypowiedzieć się komisja 
Rolnictwa, dopytywał czy komisja działa w tej kadencji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że powinna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Roman Żołnierczuk powiedział, że komisja rolnictwa 
nie była powiadomiona o ustaleniu podatku, nie była w ogóle wzywana. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że uważa, że bardzo istotne i ważne jest to, że jest 
pozytywna opinia Prezesa Izby Rolniczej w sprawie obniżenia stawek, jest to najbardziej 
istoty i adekwatny akt prawny, który trzeba rozpatrzeć. Nie można mówić, że w gminie nie 
działa komisja rolnictwa. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że z tego, co pamięta, na ostatniej sesji projekt został 
wycofany z uwagi na brak opinii odpowiedniej komisji, przedstawiciele tej komisji wiedzieli, 
że zostało to wycofane i będzie realizowane. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, jaki jest cel powoływania komisji wspólnej, a potem 
powielania tego samego na poszczególnych komisjach. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest pojęcie komisji wspólnej czy komisji łączonej. Nie 
zna w statucie pojęcia komisji wspólnej.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie podnosi się podatków 
tylko obniża. Jeżeli jest pozytywna opinia izby rolniczej i była opinia komisji wspólnej to, 
nad czym tu jeszcze debatować.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że chciałby uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wiele było takich 
komisji było procedowane na kilku komisjach np. w sprawie odpadów komunalnych. 

GŁOSOWANIE w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego w 2018 roku 
 
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XXXIX/305/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku 
została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 8 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w imieniu Pana Wójta przedkłada 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
W § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 
terenie Gminy Ustronie Morskie dokonuje się zmiany w ppkt. 7 od autobusów, o których 
mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy: 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca:  
- rok produkcji 1996 i młodsze: 592,00 zł, 

      - rok produkcji 1995 i starsze: 592,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że uchwała była 
opiniowana na komisji wspólnej i na komisji budżetu. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że do projektu uchwały 
opinia komisji była opinią negatywną.  

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
opinia klubu była negatywna. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że na 
komisji wspólnej klub Radnych Porozumienie Razem przedstawił zmiany do projektu 
uchwały, zmiany otrzymała Pani Skarbnik i Pan Sekretarz, Pana Wójta nie było więc 
poproszono, aby przekazać zmiany Panu Wójtowi. Dodał, że wzięli do poprawki wiele 
punktów, nie tylko punkt 1, gdzie są autobusy, ale i inne samochody ciężarowe. Podkreślił, że 
uważają, że nie jest uchwała zrobiona dobrze, jest to winą rady, bo uchwała została zrobiona 



str. 11 
 

w 2015 roku, teraz przymierzyli się do tego, żeby naprawić swój błąd. W załączniku 1 – 
samochody ciężarowe od 12 do 13 ton jest kwota 176, 00 zł to jest 5, 6 % maksymalnej 
kwoty, która jest ustalona przez rząd, proponują podnieść do 968, 00 zł, co jest 31 % 
maksymalnej kwoty. Dodał, że chcieliby, aby ludzie byli traktowani jednakowo, żeby nie 
dawać jednemu kwoty 5 %, a drugiemu 95 %. Postarali się, aby zawierało się to w granicy 30 
% – 60 %, są przypadki, że nie można zmniejszyć, ponieważ jest określona kwota minimalna 
ustawą. Poprosił, aby przegłosować projekt z naniesionymi poprawkami przez klub 
Porozumienie Razem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zaproponowała przerwę w celu 
przygotowania dla wszystkich Radnych kserokopii zmian projektu. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Radni zapominają, nad 
czym procedują. Przypomniał, że nigdy nie był, nie jest i nie będzie za podnoszeniem 
podatków, jest za obniżaniem podatków dla mieszkanców. Dodał, że wpłynął wniosek Pana 
Marciniaka, słusznie, że wpłynął, bo nie bardzo się zna na podatkach, natomiast uważa, że 
Pan Marciniak ma rację, dlatego też został przygotowany projekt uchwały, żeby zrównać 
opłaty. Nie są to kwoty zależne dla gminy, apelował, aby iść w kierunku obniżania, a nie 
podwyższania podatków. Chce iść naprzeciw ludziom, którzy dają miejsca pracy i tworzą 
Ustronie. Prosił, aby nie podnosić podatków mieszkańcom, lepiej robić wszystko by 
oszczędzać, aby dla mieszkańców było jak najlepiej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie wie, czy można 
zagłosować za uchwałą, gdzie jest autobus mniej niż 22 miejsca 1395, 00 zł, a powyżej 
22 miejsc opłata 592, 00 zł. Zapytała, co powiedzą osoby, które mają busy.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że gmina ma rejestry i 
wiedzą, kto i ile tych busów ma.  

Radny Marek Leciaho poprosił, aby Pan Wójt powiedział, kto ma pojazdy w części dot. 
pojazdów, gdzie podatki są obniżone do stu paru złotych. Czy są to ludzie związani ze 
środowiskiem Sami Swoi czy inni. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie może Pan Leciaho w 
sposób okrutny mówić, bo powiedział o jednym przewoźniku, o Panu Marciniaku. Dodał, że 
chodzi o to, żeby obniżyć w tym przypadku podatki, a nie podwyższać innym. Nie zna listy 
nazwisk ludzi, nikt nie jest związany ze stowarzyszeniem Sami Swoi, może z Porozumieniem 
Razem. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
biorąc pod uwagę, że samochód ciężarowy od 3, 5 -5, 5 ton określony jest podatek 646, 00 zł, 
a samochód o większym tonażu od 12 do 17 ton 176, 00 zł, gdzie maksymalna kwota tego 
samochodu do 5,5 ton jest 819,59 zł, o od 12 ton jest kwota 3130,90 zł dlatego w jednej 
grupie samochodów jest 5,6 %, a w mniejszych jest kwota w granicach 80 %. Dodał, że Radni 
nie mówią, że Wójt zrobił źle, tylko oni jako Rada podjęli taką uchwałę w 2015 roku, 
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przyznają się do tego i chcą to naprawić, aby ludzie byli traktowani jednakowo, a nie 
wybiórczo, nie znają, kto jakie ma środki transportowe ani nazwisk nie znają, ani nie wiedzą 
kto w jakim przedziale jest. Wójt wie, kto składa deklaracje, zna nazwiska. Radni takich 
informacji nie mają i nie chcą mieć, chcą traktować wszystkich mieszkańców jednakowo. 
Dodał, że dobrze by było zrobić 10 minut przerwy, aby wszyscy Radni się zapoznali. 
Wniosek formalny o 10 minut przerwy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, co się stało po 3 latach, że 
Radny Wajgert chce podnieść podatki, jak Wójt jest za tym, aby nie podnosić. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
Wójt nie zapoznał się w ogóle z projektem, w niektórych punktach są obniżone, w niektórych 
są podniesione, są zrównane.  

Radny Marek Leciaho przypomniał, że Pan Wajgert powiedział, że Radni popełnili błąd i 
chcą naprawić, a Wójt nie chce, bo widocznie uważa, że pewnej grupie 7 % najwyższego 
podatku w gminie.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wystarczy, że ludzie 
wyjadą do Dygowa i założą tam firmę i będą tam płacić podatki.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że tak jak Wójt 
jest za obniżaniem podatków i oświadcza, że podniesie rękę za projektem, jeśli Wójt 
przygotuje projekt, gdzie obniżenie będzie dotyczyło wszystkich podmiotów gospodarczych, 
które podatek od środków transportowych ponoszą, jeśli będzie na poziomie 8 % dla 
wszystkich podniesie za tym rękę. Dodał, że Radni dostali wykaz 17 pozycji, 17 różnego 
rodzaju stawek, z 17 pozycji w 13 jest obniżenie stawek, tylko w 4 jest podniesienie. W kilku 
przypadkach złapali się za głowę, jak to możliwe, że są podmioty, które płacą 8 %, a w kilku 
miejscach jest tak, że płacą prawie 100 %. Dodał, że uznali, że jest to ich błąd i chcą to 
naprawić. Powiedział, że jeżeli Pan Wójt przygotuje taki projekt, który będzie traktował 
mieszkańców jednakowo, będą ustalone podatki na jednakowym poziomie będzie za tym 
głosował.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest przedłożony projekt 
uchwały i prosi, aby go procedować. 

Przerwa. 

Po przerwie.  
 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy decyzje o obradach podejmuje organ wykonawczy czy 
organ stanowiący. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że organ stanowiący.  



str. 13 
 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
patrząc na pierwszą stronę projektu można zauważyć, że klub chce obniżyć podatki, nie 
podnosi.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to kłamstwo. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że w 
projekcie uchwały z 2015 roku w punkcie 1 § 1 samochody ciężarowe powyżej 3, 5 tony do 5, 
5 tony jest 646, 68 zł proponują 491, 00 zł, czyli jest obniżka. 

§ 1.1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach 
 i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie:                                                                                     
- rok produkcji 1996 i młodsze:  491 zł                                                                                       
- rok produkcji 1995 i starsze: 573 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 
− rok produkcji 1996 i młodsze: 820 zł, 
− rok produkcji 1995 i starsze: 957 zł; 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton: 
- rok produkcji 1996 i młodsze: 984 zł, 
- rok produkcji 1995 i starsze: 1148 zł; 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej Zespołu pojazdów od 3,5 tony 
do poniżej 12 ton: 

- rok produkcji 1996 i młodsze: 1148 zł,                                                                             
- rok produkcji 1995 i starsze: 1339 zł; 

 
5) od przyczep lub naczep, których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) : 

- rok produkcji 1996 i młodsze: 984 zł  
 - rok produkcji 1995 i starsze: 1148 zł  

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 
ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a)  mniejszej niż 22 miejsca: 
- rok produkcji 1996 i młodsze: 969 zł  
- rok produkcji 1995 i starsze: 1162 zł  
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b) równej lub wyższej niż 22 miejsca:                                                                                                   
- rok produkcji 1996 i młodsze: 1225 zł                                                                                                      
- rok produkcji 1995 i starsze: 1470 zł 

Przedstawił załącznik nr 1, nr 2, nr 3 do projektu uchwały – załącznik do protokołu.  

Powiedział, że Radni chcą naprawić swój projekt uchwały, chcą aby podatnicy byli 
jednakowo traktowani. Dodał, że stawki są niższe niż w ościennych gminach, są trochę 
zrównane, mieszczą się w przedziałach 30 % - 60 % maksymalnej kwoty. Nie można w 
niektórych przypadkach ustalić niższej kwoty, ponieważ jest określona w ustawie.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że część załączników, które zostały 
przez Radnych przedłożone obniżają stawki podatku, ale są to podatki, których podatników w 
gminie nie ma, albo jest on jeden. Większość podatników, która jest w gminie propozycja jest 
podniesienia stawek o 400 %. Załącznik 2. 1 punkt 4 kwota 967, 00 zł stanowi prawie 400 % 
wzrostu, od 18 do 25 stawka obowiązująca 592, 00 zł propozycja 1148, 00 zł. Najwięcej 
podatników - 25 osób – 6 podatników z gminy, stawka za autobusy, która jest w projekcie 
uchwały Pana Wójta proponuje obniżenie do kwoty 592, 00 zł, a Rani 1225, 00 zł, co daje 
100 % więcej. Rok produkcji 1995 i starsze Wójt proponuje 592, 00 zł, Radni proponują 1470 
zł. Oznajmiła, że Radni proponują obniżenie stawek pojazdów, które w gminie nie występują, 
bądź występują w ilości jeden, dwóch podatników.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że z danych przedstawionych przez Wójta jednoznacznie 
wynika, że ciągnik siodłowy balastowy o zawieszeniu pneumatycznym o dopuszczalnej masie 
do 36 ton – jest tych pojazdów 13 maksymalna stawka 2419, 98 zł, Wójt zaproponował, a Rada 
zaakceptowała w 2015 roku podatek w wysokości 198, 00 zł, co daje 5, 6 % wartości 
maksymalnego podatku.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Radny nigdy nie 
prowadził działalności gospodarczej i pojęcia nie ma jak ciężko ludzie pracują, żeby Pan 
Radny mógł otrzymać dietę. Prosił, aby wspierać przedsiębiorców, a nie kłaść im kłody pod 
nogi.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że wyprasza sobie takie słowa, dba o to, żeby pieniądze w 
minie były. 

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy Przewodniczący klubu zgłosił, jako wniosek formalny 
zmiany do projektu uchwały, bo nie wiadomo, nad czym odbywa się dyskusja. Jeżeli jest to 
wniosek należy poddać go pod głosowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w związku z tym, że 
Pan Wójt nie przyjął żadnego punktu z projektu ze zmian, które klub Radnych wprowadzał 
zostało to jeszcze raz przedstawione  

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
jeszcze nie jest to wniosek formalny, w tej chwili jest to propozycja zmian do projektu 
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uchwały. Pani Skarbnik nadmieniała, że w załączniku nr 1 od 12 do 13 ton w projekcie 
uchwały 2015 roku jest 176, 00 zł propozycja jest podniesienie do 968 zł, jest to 31 % 
maksymalnej kwoty, jaką może podatnik ponieść. Poinformował, że w gminie Dygowo jest to 
kwota 1150, 00 zł, czyli propozycja Radnych jest o 200 zł niższa, podatek do 12 ton dzisiaj 
obowiązująca kwota to 1148, 00 zł o wyższym tonażu 179, 00 zł. Wójt powiedział, że na 
stawkach transportowych podatku się nie zna i słusznie, bo od tego ma doradców, Radni dość 
dokładnie przeanalizowali i zauważyli, że wkradł się błąd, który chcą w tej chwili naprawić. 
Podatnicy nie uciekną, bo wszędzie jest wyższy podatek. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, dlaczego gmina jest 
porównywana z innymi gminami, które są gminami o wiele biedniejszymi i budżet ich jest o 
wiele mniejszy, dlaczego nie porównać gminy do tych, którzy prowadzą dobrą politykę 
podatkową, bo owszem na środkach transportu się nie zna i długo mu zeszło, aby wniknąć w 
szczegóły – ilość osi, tonaże, wiek samochodu. Wszyscy wiemy jak ciężko ci ludzie pracują, 
może się nie znać, ale jest ostatni żeby zaglądać podatnikom do portfeli. W przyszłym roku 
podatnicy będą wiedzieli, na kogo zagłosować, na tych, którzy chcą podnosić. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie może słuchać jak Pan Leciaho 
zaprzecza sam sobie mówiąc, że dba o dochody gminy, gdzie po raz kolejny głosował za nie 
wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie sprzedaży sześciu nieruchomości za milion 
dwieście i mówi, że dba o dochody gminy.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie będzie się przed sekretarzem spowiadał. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że Pan Wójt chce obniżyć podatki, Radny 
Grzywnowicz zaproponował stawkę 10 % dla wszystkich, niech będzie 20 % dla wszystkich, co 
są w uchwale. Zaproponował, aby zrobić banery, jakie są w Białym Borze, że gmina jest rajem 
podatkowym dla gmin transportowych pod warunkiem, że firmy te zarejestrują swoją 
działalność w gminie, będzie z tego zwrot podatku na koniec roku, gmina będzie miała 
przewagę nad innymi gminami.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, czy Pan Rymaszewski jest za 
zmniejszeniem czy za zwiększeniem podatku.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jest za tym, aby od stawki maksymalnej poziom 
podatku wynosił 20 % od stawki maksymalnej, czyli aby został obniżony dla wszystkich stawek 
jednakowo, aby przedsiębiorcy wiedzieli, że płacą 20 % stawki maksymalnej.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że obniżenie 20 % od stawki 
maksymalnej będzie wyższą stawką niż projekt, który w tej chwili Radni procedują.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że projekt Radnych jest od 20 do 40 % stawki 
maksymalnej. Jeżeli stawka będzie na poziomie 1000, 00 zł proponuje 200, 00 zł, czyli 20 %.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w tej chwili Radni obniżają od 
maksymalnej około 30-40 %, Pan Rymaszewski proponuje, żeby wszystkim obniżyć o 20 %. 



str. 16 
 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że nie. Dodał, że 20 % stawki maksymalnej, czyli 
obniżka o 80 %. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zaproponowała, aby przeliczyć 
uchwałę jeszcze raz i dać do uchwalenia 28 grudnia. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały w sprawie 
podatku od środków transportu Radni mają przedkładaną od października, jeżeli uchwała nie 
zostanie podjęta to jak będzie naliczany podatek, od stycznia wg starych stawek, a od lutego 
zostanie wprowadzone uchwała i będzie trzeba weryfikować.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że został przedstawiony 
projekt uchwały i prosi, aby poddać go pod głosowanie.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że idąc tokiem 
myślenia Pani Skarbnik procentowe wartości odwrócą. Projekt uchwały przedstawiony przez 
radnego obniża stawki od 60 do 40 %. Dodał, że wszyscy Radni otrzymali zestawienie 
przygotowane przez referat finansów, które obrazuje wszystkie środki transportowe w gminie, 
jakie ponoszą. Punktów jest 17, w punkcie 7 jest samochód ciężarowy powyżej 31 ton, 5 
samochodów – stawka obowiązująca 2 978, 00 zł te 5 samochodów jest to tyle, co w punkcie 
8 i 9 płaci się za ciągniki siodłowe za 23 pojazdy, gdzie jedna stawka to 592, 00 zł, a druga 
198, 00 zł. Mimo, że są podatnicy, którzy posiadają jeden pojazd to, dlaczego jest stawka 
obowiązująca 2300, 00 zł obniżany jest podatek tylko o 5 %, przyczepa naczepa jest stawka 
obowiązującą 1560, 00 zł – stawka maksymalna 1640, 00 zł – obniżono o 5 %, takich pozycji 
jest poza 5 w zasadzie wszystkie, gdzie na tym poziomie szacują się podatki w gminie. 
Powiedział, że stąd propozycja, aby to ujednolicić, aby wartości były w granicach od 40 % do 
60 % wartości maksymalnej. Jest również za tym, aby obniżyć o 80 % wartości maksymalnej, 
aby dla wszystkich było jednakowo, przygotować taki projekt, aby mieszkańcy gminy czuli 
się jednakowo traktowani.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Grzywnowicz 
głosował w 2015 roku, gmina przygotowała uchwałę w takim kształcie, w jakim jest biorąc 
pod uwagę ilość pojazdów, ilość osi, tonaż. Projekt uchwały został przygotowany, nie może 
zrozumieć, dlaczego nie jest procedowany. Poprosił, aby poddać pod głosowanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że przy każdej uchwale 
jest dyskusja.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że składa wniosek formalny o głosowanie propozycji 
zmian do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych, które zostały przedstawione przez klub Porozumienia Razem.  

GŁOSOWANIE – wniosek formalny 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 6 głosów „za” 
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• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska 

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

Wniosek formalny został zaopiniowany negatywnie. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, co zrobi Wójt, jeśli kolejni mieszkańcy napiszą pismo o 
obniżenie podatku. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zawsze uwzględnia 
wnioski mieszkanców, pochyla się jak są takie sytuacje.  

GŁOSOWANIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
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 6 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
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• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XXXIX/306/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta 
większością głosów.  

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

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła autopoprawkę. Powiedziała, że 
dokonuje się zmian po stronie dochodów dział 756 dochody od osób prawnych, osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 406 500, 00 zł urealnienie planu dochodów dotyczących podatków 
od nieruchomości osoby prawne, dział 758 różne rozliczenia 79 800, 00 zł uzupełnienie 
subwencji ogólnej dla j.s. t. dział 700 dochody majątkowe -479 800, 00 zł uzupełnienie 
subwencji ogólnej dla j.s.t. Zmian po stronie wydatków dokonano w związku z działem 750 
Administracja Publiczna zmiana klasyfikacji budżetowej z zadania inwestycyjnego „ zakup 
serwerów i komputerów” na wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia kwota 
8 667, 30 zł, dział 850 Pomoc Społeczna -2 000, 00 zł zmniejszenie kwoty wydatków opłaty 
za DPS z przesunięciem na § wynagrodzeń 1 600, 00 zł z pochodnymi 400, 00 zł, dział 921 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wydatek inwestycyjny) kwota 6 500, 00 zł w 
związku z zaplanowanym zakupem dwóch instrumentów muzycznych dla Strażackiej 
Orkiestry Dętej Morka w Ustroniu Morskim. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2017 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 130.340,66,-zł, 
z tego: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę    130.340,66,-zł, 
2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę   130.340,66,-zł, 

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1. 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę  136.840,66,-zł, 

z tego: 
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę    52.450,00,-zł, 
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę    77.890,66,-zł, 

I. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z;  
 
Dział 020 Leśnictwo -196, 67 zł 
Urealnienie dochodów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  1.192,56 zł, 
-1.607,44 urealnienie dochodów z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd 
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 2 800,00 urealnienie wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,   
     

Dział 750 Administracja publiczna -1.880,00 zł; 
-900,00 korekta klasyfikacji budżetowej wykonanie w § 094,  
50,00 wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych 
200,00 wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek, należności UG 
-1.230,00 urealnienie planu dochodów   
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 539.070,00 zł; 
urealnienie dochodów do faktycznego wykonania dotyczących - wpływu z podatku od 
działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej US (2.600,00), wpływy z 
tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US (300, 00), wpływ z tyt. kosztów 
egzekucyjnych osoby prawne (20, 00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i 
opłat (4 400, 00), wpływy z podatków od spadków i darowizn US (440, 00), wpływy z opłaty 
miejscowej dochody w jednostce GOSiR (50 000, 00), wpływy z tytułu podatku od czynności 
cywilnoprawnych US osoby fizyczne (64 700, 00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 
podatków i opłat - os. fiz. (1 550,00), wpływy z opłaty skarbowej (2 560, 00), wpływy z 
tytułu opłaty adiacenckiej (6 000, 00), urealnienie planu dochodów dotyczących podatków od 
nieruchomości osoby prawne (406.500,00) 
 
Dział 758 Różne rozliczenia  
79.800,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie -4.705,23 zł; 
 wynajem z opłaty za korzystanie z wych. Przedszkolnego – godz. płatne (-8.000,00), wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (3.294,77) wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie 
z tyt. płatnika DRA, PIT-4 (100,00),  
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.360,00 zł; 
wpływ z tyt. kosztów upomnienia (1.670,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat (1.670,00),  
 

II. Zmiany po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z;  
 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
- 479.800,00 korekta dochodów z tytułu sprzedaż nieruchomości gminnych 
 

III.  Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z; 
 
Dział 630 Turystyka 20.950,00 zł, 
5.000,00 wynagrodzenie inkaso opłaty miejscowej,  
15.950,00 zł zabezpieczenie środków na energię elektryczną szalety publiczne, molo i 
promenada nadmorska  
 
Dział 710 Działalność usługowa 1.300,00 zł 
zakup energii i wody na Cmentarzu 
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Dział 750 Administracja publiczna 
opłata na rzecz budżetu państwa KRK (-100, 00), wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst 
(-400,00), obsługa prawna urzędu (500,00), zakup materiałów i wyposażenia przeniesienie z 
zadania inwestycyjnego (8.667,30) 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.600,00 zł, 
rozliczenie energii elektrycznej w punktach ratowniczych 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 3.000,00 zł, 
zabezpieczenie środków na f. nagród dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz 
pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, korekta środków z umowy zlecenie – 
księgowy, materiały biurowe, badania okresowe pracowników, korekta zadania dot. opinii 
technicznej budynku, pomiarów elektrycznych, szkolenia – księgowość,  
 
 
Dział 852 Pomoc Społeczna  
-2.000,00 zł zmniejszenie kwoty wydatków opłaty za DPS z przesunięciem na § wynagrodzeń 
(1.600,00) z pochodnymi (400,00) 
 
Dział 926 Kultura fizyczna 600,00 zł, 
Zakup energii elektrycznej; Budynek Zaplecza Stadionu, Orlik, Sala Gimnastyczna Rusowo 
 

IV.  Zmian po stronie wydatków majątkowych 
 

Dział 750 Administracja publiczna -8.667,30 zł 
Zmiana klasyfikacji budżetowej z zadania inwestycyjnego „zakup serwerów i komputerów „ 
na wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia  
 
Dział 758 Różne rozliczenia 77.890,66 zł, 
zwiększenie rezerwy inwestycyjnej 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
6.500,00 zł związku z zaplanowanym zakupem dwóch instrumentów muzycznych dla 
Strażackiej Orkiestry Dętej Morka w Ustroniu Morskim 

 
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 

1) dochodami budżetu w kwocie      33.566.536,64,-zł, 
z tego:  

1. dochody bieżące       29.796.877,64,-zł, 
2. dochody majątkowe       3.769.659,00,-zł; 

2) wydatkami budżetu w kwocie      33.316.290,42,-zł, 
z tego: 

1. wydatki bieżące       27.690.797,14,-zł, 
2. wydatki majątkowe       5.625.493,28,-zł; 

3) nadwyżką budżetu w kwocie      250.246,22,- zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4, która zostanie przeznaczona na: 
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1. spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym   1.698.955,77,-zł 
 oraz przychodami stanowiącymi kwotę    1.448.709,55,-zł,  
  z tyt.: 

1. wolnych środków       1.448.709,55,- zł. 

Wiceprzewodniczący komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia komisji była 
negatywna ze względu na zużycie energii, kwota wzrosła o 43 000, 00 zł, nie wszystko było 
wyjaśnione.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, opinia była pozytywna, 2 głosy były za, a reszta 
wstrzymujące.  

Wiceprzewodniczący komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że nie ma 
Przewodniczącego komisji, przeprosił za pomyłkę. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 
była negatywna. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wzrost energii elektrycznej w wydatkach jest to kwota 
43 500, 00 zł, jest to kolejny raz, gdzie na sesji podnosi się wydatki na energię elektryczną. 
Dopytywał skąd to się bierze, bo w stosunku do uchwały budżetowej jest wzrost o 100 %. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to Pan Zenon wprowadził 
ponad 60 poprawek do budżetu obcinając min. na energię elektryczną. Budując lampy na 
obszarach wiejskich całej gminy zwiększa się koszt.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że radni dokładają ciągle pieniądze na energię, a Wójt jako 
organ nadzorujący gminną energię mógłby wyjaśnić czy gminna energia produkuje prąd, ile 
wytworzyła prądu, czy gmina dokłada do spółki prawa handlowego, co ze spółką się dzieje, do 
czego została powołana. Gmina miała być krainą mlekiem i miodem płynącą, a gmina ciągle 
dopłaca.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że chętnie odpowie, ale w 
odpowiednim punkcie, bo nie ma nic do ukrycia.  

Radny Andrzej Basarab prosił, aby Pani Przewodnicząca prowadziła obrady obiektywnie, a 
nie udziela tylko głosu Radnym z klubu Porozumienie Razem. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że aby Pan 
Basarab nie krzyczał.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w dziale 630 turystyka jest zabezpieczenie środków na 
energię elektryczną szalety publiczne, a nie budowa nowych lamp, następne jest 
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bezpieczeństwo publiczne ochrona pożarowa dział 753 - 26 600, 00 zł zabezpieczenie energii w 
punktach ratowniczych, które pozostały na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. Dodał, 
że w tych punktach w projekcie budżetu nie robili korekt, były to propozycje Wójta. Dodał, że 
nie mówi o latarniach tylko o dziale 630 i 654, gdzie nie powstały nowe lampy.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że prosi, aby przyszłości Przewodnicząca prowadziła 
sesje obiektywnie, a nie tylko spogląda na klub Porozumienie, czy chce ktoś głos czy nie jest 
wywoływany, a inni radni muszą prosić Przewodniczącą. Kwoty, które zostały przedstawione 
do zmian w budżecie są kwotami faktycznymi, które wynikły od wakacji. Nikt z urzędników 
nie wziął prądu do kieszeni, a Radni robią pod publikę zamieszanie. Sami namieszali 29 
grudnia w budżecie tak, że teraz są efekty tego. Trzeba to oszacować, dopasować do 
rzeczywistości.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w tych punktach nie było zmian odnośnie energii 
elektrycznej, było na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę to, że spółka gminna energia 
podpisała umowy kompleksowo dla wszystkich punktów energia miała być tańsza. Dlaczego 
jest taki wzrost. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że są to zapisy wynikające z 
licznika i z tym się nie dyskutuje. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że to Pan Wójt przedkładał budżet na 2017 rok i 
zaplanował taką kwotę i taka została zaakceptowana. Z tego wynika, że nikt nie nadzoruje 
zużycia.  

GŁOSOWANIE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok z autopoprawką: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
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 6 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
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• Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XXXIX/307/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok została podjęta większością głosów.  

Druk nr 10 - w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2017 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła w imieniu Pana Wójta autopoprawkę 
do projektu uchwały, zmiana załącznika nr 1 poz. 2 i załącznik nr 2 poz. 2 poprzez dopisanie 
„Budowa chaty rybackiej typu saskiego” kwota 50 000, 00 zł, termin realizacji 30.03.2018 r. w 
dziale 921 92195 6050 „Budowa chaty rybackiej typu saskiego” kwota 50 000, 00 zł, termin 
realizacji 30.03.2018 r. Przedstawiła plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 
roku 2017: dział 851 85195 4270-002 Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu 
Morskim kwota 19.000,00 zł termin realizacji 31.01.2018, dział 600 60016 6050 
„Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskiem oraz drogi nr 871035Z w Kukince” kwota 
25.830,00 zł opracowanie dokumentacji termin realizacji 30.04.2018 r, dział 921 92195 6050 
„Budowa chaty rybackiej typu saskiego” kwota 50 000, 00 zł.  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia komisji była 
pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 
opinia klubu była pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 
klubu była pozytywna.  

GŁOSOWANIE w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2017 nie 
wygasają z upływem roku budżetowego z autopoprawką: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XXXIX/308/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2017 nie wygasają z upływem 
roku budżetowego została podjęta jednogłośnie.  

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

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w imieniu Pana Wójta złożył wniosek 
formalny o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w 
obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, numery działek 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002. 
Wymienione w projekcie uchwały działki gruntu niezabudowanego stanowią własność Gminy 
Ustronie Morskie, oznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 46 
UTM przeznaczone na cele zabudowy usług turystycznych możliwością lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej oraz w części w obszarze oznaczonym, jako tereny 2ZP – tereny 
zieleni urządzonej. Zgoda na zbycie m.in. przedmiotowych działek była już wyrażona 
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uchwałą w 2015 z dnia 30 września, uchwałą Nr XXXI/233/2015 z dnia 23 marca 2017 roku, 
podjętą z inicjatywy Klubu Radnych Porozumienie Razem, uchylono zgodę na zbycie działek 
oznaczonych powyższymi numerami.  W chwili obecnej wobec otrzymania w dniu 13 grudnia 
2017 roku z Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu informacji o nie stwierdzeniu podstaw do 
kierowania przez Prokuraturę Rejonową sprzeciwu od decyzji Wójta Gminy Ustronie 
Morskie oraz biorąc pod uwagę postanowienie Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu z dnia 
18 maja 2017 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez 
Wójta Gminy Ustronie Morskie poprzez wydanie decyzji w dniu 15.10.2015 roku dotyczącej 
podziału działek oraz sprzedaży działek powstałych w wyniku podziału i działania na szkodę 
interesu publicznego wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, 
przedkłada się niniejszy projekt uchwały.   Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości pozwoli 
na realizację dochodów budżetu gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Wyrabianie 
przez gminę dochodów jest bardzo istotne, dlatego Pan Wójt po raz trzeci wnioskuje o 
wprowadzenie do porządku projektu uchwały. Nadmienił, że około 20 działek w tym rejonie 
zostało już sprzedanych przez gminę w czasie niespełna dwóch lat w tym samym kształcie, w 
tym samym obrębie i planie zagospodarowania przestrzennego. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie wie, dlaczego ktoś 
zaskarżył to do prokuratury widząc jakieś uchybienia. Jest to na szkodę gminy, na każdą z tych 
działek był robiony operat szacunkowy, który stracił ważność, są to straty. Poprosił, aby Radni 
pochylili się nad wnioskiem, ponieważ są to pieniądze, które gmina chce wydać inwestycje, 
które są potrzebne dla Ustronia.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy jest prawnie prawidłowe, że Pan Sekretarz w imieniu Pana 
Wójta zgłosił wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku sesji. Nie zostało to 
przyjęte, jeżeli po raz kolejny zostało odrzucone, to czy Pan Wójt może zgłaszać wniosek 
znowu. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że od momentu rozpoczęcia sesji, otwarcia 
przez Panią Przewodniczącą do momentu jej zamknięcia można zgłaszać zmiany w porządku 
obrad i należy procedować nad zmianą, może to dotyczyć tych samych wniosków i nie jest to 
nigdzie zabronione, ten sam wniosek może być powielany wielokrotnie, trzeba mieć na uwadze, 
że zmiana porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów, czyli 8 głosów.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy ta sama osoba może zgłaszać ten sam wniosek 
wielokrotnie. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że tak samo jak Radni organ wykonawczy 
może zgłaszać wniosek o zmianę porządku.    

GŁOSOWANIE – zmiana porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 7 głosów „za” 

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

Oddano 7 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska 

Brak Radnej Kręglewskiej Sylwi. 
Porządek obrad nie został zmieniony – zmiana porządku obrad następuje bezwzględną 
większością głosów.  
 

Radny Piotr Barycki zapytał, czego dotyczyło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
MWIK 

 
Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że spotkanie dot. spraw 
porządkowych, zbycia nieruchomości min. działka w Ustroniu Morskim na Ku Morzu, sprawy 
dot. budżetu spółki.  

Radny Marek Leciaho zapytał czy na spotkaniu MWIK była rozmowa na temat podwyżek 
wody i ścieków na 2018 rok.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie. Dodał, że wchodzi 
teraz nowe prawo wodne, ceny będą jednolicone, główny prezes będzie miał najwięcej do 
powiedzenia. Dotychczas samorządy musiały dopłacać mieszkańcom, jest ustawa 400 stron, 
będzie informował na bieżąco.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie do końca jest sformułowane, bo Wójt przekazuje 
sprawozdanie, spotkań – wigilii, jest to sprawozdanie z działalności urzędu gminy, ma 
wrażenie, że urząd gminy nic innego nie robi tylko chodzi na spotkania wigilijne. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poprosił, aby Radny zwrócił uwagę na zapisy 
szczegółowe, ponieważ jeżeli chodzi o działalność gminy jest sprawozdanie Wójta z 
wykonywanych uchwał, informacja o przeprowadzonych przetargach rozszerzona o 
inwestycje, a tu jest przedstawiana informacja Pana Wójta w okresie międzysesyjnym, czyli 
ze spotkań zewnętrznych, w których Pan Wójt brał udział. Nie jest to sprawozdanie z 
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działalności urzędu, można by było przedłożyć cały segregator z działalności urzędu z tego 
miesiąca ze wszystkich referatów i jednostek.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że podziela zdanie Pana 
Marka, bo rzeczywiście tak to wygląda, ze od spotkania do spotkania. Dodał, że w czwartki ma 
spotkania z mieszkańcami, ale często przychodzą ludzie w inne dni z różnymi problemami, o 
takich rzeczach się nie mówi. Poinformował, że była wigilia kołobrzeska, która była wigilią 
ponad podziałami, gdzie byli posłowie, biskup, gdzie dzielono się opłatkiem. Relacja była na 
żywo przez Radio Koszalin i telewizję TVP3, serdeczna atmosfera mimo podziałów 
politycznych.  

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

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że poczta, która wpływa 
do Biura Rady jest na bieżąco przesyłana. Dodała, że jest pismo z 10.10.2017 r wpływ 5 
grudnia skierowane do Pana Wójta od Pana Radosława Czarnoty. Zapytała Wójta, czy 
oświadczenie, które napisał ma coś wspólnego. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że gmina jest w sporze 
sądowym z BCP, w tej chwili toczy się postępowanie cywilne, w samej spółce dzieją się różne 
rzeczy, nie jemu ingerować w spółkę, natomiast złożył oświadczenie, w którym stanowczo chce 
zaprzeczyć, że jeśli chodzą jakieś pogłoski, że wchodzi w grę sprzedaż nieruchomości to 
stanowczo mówi nie. Dopóki sąd nie określi, co z 44 hektarami nie ma dyskusji o jakiejkolwiek 
rozmowie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił oświadczenie Wójta Gminy Ustronie Morskie 
mówiące o tym, że jako organ wykonawczy nie prowadzi żadnych rozmów z reprezentantem 
jednego z udziałowców spółki Baltic Center Polska Sp. z o.o. na temat zbycia przez Gminę 
Ustronie Morskie nieruchomości objętych przez tę spółkę w użytkowanie wieczyste. 
Ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu 
spółki Baltic Center Polska Sp. z o.o. będzie prawomocny wyrok w sprawie rozwiązania 
prawa użytkowania wieczystego działek gminnych położonych w obrębie Bagicz w toczącej 
się przed Sądem Okręgowym w Koszalinie od kwietnia 2011 roku.   

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy jako Jerzy 
Kołakowski prowadzi Wójt jakieś rozmowy w tej sprawie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nigdy z urzędu nie 
prowadzi rozmów pod szyldem Jerzy Kołakowski tylko jako Wójt Jerzy Kołakowski.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozumie, ale 
pyta czy jako Jerzy Stanisław Kołakowski osoba indywidualna prowadził takie rozmowy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nigdy nie prowadził i nie 
będzie prowadził takich rozmów, byłoby nieprzyzwoitością pytać go o takie coś.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wpłynęło pismo od 
mieszkańców o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zapytała, 
czy zostanie to uwzględnione, wpłynęło też do Wójta. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wszystkie wnioski, które są 
kierowane do gminy są kierowane do referatów, jeżeli jest możliwość zmiany to jak najbardziej 
za tym, po to mieszkańcy składają wnioski, żeby je rozpatrywać.  

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

Radny Andrzej Basarab powiedział, że w związku z budową S 6 wykonawcy poruszają się 
drogą powiatową, droga od skrzyżowania 11 do Kukini pobocza są zdegradowane. Zapytał, 
czy zostaną one naprawione, samochody ledwo się mijają, stwarza to duże 
niebezpieczeństwo, pobocza są namoknięte. W miejscowości Kukinia na budynkach, na 
ścianach elewacji są duże ilości błota. Wnioskował, aby wprowadzić ograniczenie prędkości, 
jeżdżą samochody o dużej masie, jest niebezpieczeństwo. 

Radny Piotr Barycki zapytał, czy został złożony wniosek do dyrekcji dróg, czy mają 
stworzyć dokumentację zdjęciową.  

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że dotyczy to również Rusowa, miały tam 
duże samochody nie jeździć, jest zdegradowane pobocze, wjeżdżają przy byłej szkole, asfalt 
jest naruszony. Inwestor nie dotrzymuje słowa, że nie będą tam jeździły duże samochody. 
Korzystają również z gminnych dróg, gdzie mieli nie korzystać.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeździł z Wójtem na spotkania do sołectw 
z przedstawicielem generalnej dyrekcji, wydał polecenie przygotowania objazdu przez referat 
inwestycji, było spotkanie z firmą Sztrabak, która realizuje to zadanie.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że gminie Będzino zamiatarka stoi i jak jest brudno to 
zamiatają, jak zgłaszał na policję, to pani w Kołobrzegu zaczęła się z niego śmiać.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w Kukini droga została 
zdegradowana, zgłaszane było. Wezwał policję, powiadomił Panią Dyrektor, okazało się, że nie 
informując Wójta podpisali porozumienie z zarządem dróg i gmina nie ma na to wpływu. 
Każda z dróg jest w fatalnym stanie, gmina nie nadąża naprawiać dróg. Prosił, aby budować 
drogi, nie będzie trzeba wydatkować na naprawy szczątkowe. Budowa ma skończyć się do 
2019 roku, nie znaczy to, że gmina ma się godzić na wszystko. Jak będzie trzeba postawi znak 
do 3 ton i będą wozić materiał taczkami. 

Radny Piotr Barycki zapytał, co mieszkańcy mają zrobić z budynkami, które zaczynają 
pękać, nie są to nowe budynki. Zaproponował, aby zaprosić Panią z Zarządu Dróg na zebranie 
sołeckie. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa 
Starosty był wniosek o ograniczenie do 30 km/h, komisja odrzuciła ten wniosek i uznała go za 
bezzasadny. W Starostwie jest organ kolegialny, sam Starosta nie decyduje. Dodał, że trzeba 
dokumentować straty, uszkodzenia, bez tego nie ma postępowania sądowego o 
odszkodowanie.  Gmina jest w kontakcie z Dyrektorem firmy, przedstawicielem GDDKIA, w 
dniu wczorajszym wysyłane było pismo z materiałem zdjęciowym państwa Kruk. Dodał, że 
wie, że Starosta ma porozumienie zabezpieczające, firma jest świadoma, ma środki na 
naprawę dróg. Po sesji gmina złoży kolejny monit, głos Radnych i Pani Sołtys. Gmina nie 
może sama podjąć działań polegających na sprzątaniu nie swoich dróg. 

Radny Piotr Barycki poprosił, aby w imieniu sołtysów zainicjować spotkanie z Panią 
Dyrektor Zarządu Dróg. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zorganizują spotkanie w świetlicy 
wiejskiej. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że nawiązując do tego, co mówił poprzednik 
pracownicy firmy Sztrabak są zakwaterowani na ulicy Górnej. Mimo, że jest to strefa 
zamieszkała zabłocone pojazdy swoje zostawiają bezpośrednio przed posesją.  Glina i błoto 
spływa do systemów przeciwdeszczowych, co utrudnia działanie, droga jest obłocona. Pan 
Jagiełowicz mówił, że wielokrotnie interweniował w tej sprawie u dyrekcji, Dyrektor 
zapewniał, że przekaże pracownikom, że mają samochody zostawiać w miejscach wskazanych 
– 15 metrów od miejsca zakwaterowania.  Część pracowników dostosowuje się do wskazań, ale 
nie wszyscy. W dniu dzisiejszym droga została zabłocona przez samochody, odbywa się to 
cyklicznie. Samochody firmy wykonawczej i podwykonawczej często są przeładowane i 
niszczą drogi. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na ulicy Polnej po prawej stronie miał być dokończony 
chodnik. Zapytał, czy są jakieś ustalenia, mieszkańcy pisali pismo, trwa to dość długo, 
mieszkańcy się dopytują. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że miało być 
przedłużenie chodnika do drugiego chodnika, żeby można było przejść, bo jest to bardzo 
niebezpieczne.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na komisji wspólnej po konsultacji z Wójtem Sekretarz 
powiedział, że coś się w tym kierunku dzieje, czy będzie to przełożone na wydatki 
niewygasające.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na ulicy Polnej chodziło o 
widoczność, oskarpowano skarpę po prawej stronie. Jest prowadzona korespondencja w 
sprawie chodnika. Jeżeli chodzi o e-sesje jest jak najbardziej za, są podejmowane działania 
zakupu, do końca roku wyrobimy się, montaż będzie w styczniu.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wie, że ktoś z radnych był u Pani 
Dąbrówki w sprawie chodnika. 
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Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że w zeszłym roku zainicjował spotkanie u Pani 
Dąbrówki i wicestarosty Pani Gruchały z mieszkańcami ulicy Polnej. Rozmawiano na temat 
chodnika, który ewidentnie wpłynąłby na bezpieczeństwo mieszkanców. Odpowiedź na 
inicjatywę mieszkańców była pozytywna, zastrzegła, że musi najpierw dojść do rozliczenia 
przeprowadzonych prac modernizacyjnych związanych z budową drogi Polnej. Bobrze by było 
przypomnieć o inicjatywie mieszkańców.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w imieniu Wójta chciałby przekazać 
odpowiedź na zapytanie ustne dla Pana Wajgerta za pośrednictwem Biura Rady. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jakiś czas temu 
na wniosek Wójta były wprowadzane zmiany w budżecie dotyczące drugiego etapu miejsc 
postojowych przy ulicy Osiedlowej, zostały zabezpieczone środki. Zapytał, na jakim etapie 
jest inwestycja, czy zostanie wykonana do końca roku, czy zostanie wpisana na środki 
niewygasające, na jakim etapie jest inwestycja. 

Magdalena Kołosowska kierownik referatu IK powiedziała, ze środki zostały 
zabezpieczone, nie została podjęta decyzja do dalszej realizacji zadania. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że trzeba skończyć to, co 
została rozpoczęte, czyli Klonowa i Topolowa. Przymierzy się do tego w przyszłym roku. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest adwent, czas oczyszczenia, za chwilę 
Pani Przewodnicząca będzie składać życzenia, ważne w nich jest, aby były szczere, a nie na 
potrzeby danej uroczystości, opinii publicznej. Dodał, że jak Radni wiedzą w Urzędzie jest 
dość sporo prezentów, które wpłynęły na święta, pewnie chodziło o to, żeby pracownicy 
mogli święta spędzić spokojnie, Ci z Radnych, którzy są autorami tych prezentów doskonale 
o tym wiedzą, a grupa, która jest autorem tych prezentów sama sobie rachunek sumienia 
może zrobić. On ze swej strony podziękował za te prezenty, dzięki nim gmina będzie 
najbardziej przejrzystą i najczystszą gminą, być może będzie się ubiegać o tytuł gminy 
przyjaznej różnym instytucjom Prokuraturze, CBA. Życzył, aby wszystkim starczyło sił w 
przyszłym roku, żeby starczyło papieru i tuszu w przyszłym roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska życzyła wszystkim Radnym, 
Kierownikom, Dyrektorom jednostek, Sołtysom i mediom dużo zdrowia i spokojnych świąt i 
aby w nowym roku nie było gorzej. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia 
zamknęła XXXIX sesję Rady Gminy.  

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 10:57 
Protokołowała: Joanna Korczyk 
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