
PROTOKÓŁ Nr III/2010 

z Sesji Rady Gminy w Ustroniu Morskim  

z dnia 28 grudnia 2010r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy w Ustroniu Morskim Krzysztof Grzywnowicz zwołał na 

dzień 28 grudnia 2010r. uroczystą Sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Sesja poświęcona 

jest podsumowaniu mijającego 2010 roku. Otworzył III Sesję VI kadencji, na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad (listy obecności stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu sesji). 

 Przewodniczący Rady serdecznie powitał przybyłych radnych, Wójta Gminy Ustronie 

Morskie Jerzego Kołakowskiego, ks. Proboszcza Jerzego Lubińskiego , a także 

przedstawicieli instytucji: 

 Zastępcę Komendanta Policji Powiatowej Jerzego Kitowskiego 

 Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Jerzego Bartnika 

 Komendanta Straży Granicznej Romana Biernackiego 

 Skarbnik Gminy Panią Jolantę Włodarek 

 Kierowników referatów Urzędu Gminy 

 Dyrektorów jednostek: Szkoły, Przedszkola, GOPS 

 Sołtysów 

 Przedstawicieli stowarzyszeń 

 Przedstawicieli przedsiębiorców 

 Byłego Wójta Gminy Stanisława Zielińskiego – gorąco i z całych sił. 

Po otwarciu sesji i przywitaniu gości Przewodniczący Rady wygłosił przemówienie 

okolicznościowe. 

„Wysoka Rado! Panie Wójcie! Księże Proboszczu! Szanowni Państwo! 

Samorząd gminy ma zaszczyt gościć Was na tym radosnym, noworocznym spotkaniu opłatkowym. 

Dziękuję,  że zechcieliście odpowiedzieć na nasze zaproszenie i przybyliście tutaj, aby razem  

świętować i życzyć sobie wszystkiego dobrego w nowym roku.                                                                                                                                                                                               

              Składanie życzeń oraz łamanie się opłatkiem ma u nas tak głęboki wymiar, że trudno sobie 



wyobrazić święta i Okres Bożonarodzeniowy bez dzielenia się tym białym chlebem.  Opłatek jest 

wyrazem radości z narodzenia Chrystusa,  ale i radości z wzajemnie okazywanej sobie życzliwości i 

dobroci.  

Rok 2010 jest już historią. Zapisał się wieloma tragediami i niepokojami społecznymi na całym 

 świecie. Ogólnoświatowy kryzys, który w Europie najbardziej dotknął Grecję, budzi wiele negatywnych  

emocji na całym kontynencie.  

               W naszym państwie szczególnie dwa wydarzenia zostaną w sercach Polaków na długo.  

10.04.2010 - Śmierć pary prezydenckiej, wysokich urzędników, polityków i dowódców wojskowych w 

katastrofie smoleńskiej oraz 16.05.2010 – początek wielkiej powodzi, gdzie kraj musiał zmierzyć się wiosną i 

latem z klęską, która dotknęła 14 województw. 

               My możemy być szczęśliwi, że los nam sprzyjał.  Dzień po dniu zapisywaliśmy karty kalendarza 

naszymi zwyczajnymi sprawami, codzienną pracą  i wspólnymi działaniami dla dobra nas wszystkich.  

Nasza gmina stała się bogatsza o nowe przedsięwzięcia. 

                Przed nami nowy 2011 rok. Jest to pusta niezapisana karta.  Jaki on będzie?                                                                                                                                 

Staramy się wybiegać myślą w przyszłość. Żywimy nadzieje, że będzie dobry, pomyślny, że uda się wiele 

osiągnąć i tego właśnie sobie życzymy.  

                W mijającym roku odbyły się wybory prezydenckie oraz niedawno zakończone wybory 

samorządowe, w których wybierano również radnych Gminy Ustronie Morskie. 

            Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców gminy, co jest najwyższym dowodem okazanego nam 

zaufania.  

Za ten wybór dziękuję dzisiaj wszystkim. To zaufanie, to także nałożenie na nas odpowiedzialności.  

Musimy sprostać położonym w nas nadziejom i postarać się na miarę naszych możliwości nie zawieść 

oczekiwań tych, którzy na nas postawili. 

             Z pewnością nadchodząca kadencja nie będzie należała do łatwych. Kryzys finansów publicznych, 

kolejne projekty poszerzenia zadań gmin- prawdopodobnie bez wystarczających gwarancji ich  

finansowania, ograniczające  się możliwości pozyskania funduszy europejskich, to tylko niektóre  

z  problemów z którymi będziemy musieli się zmierzyć. 



            Mam jednak nadzieję, że dzięki dobrej i konstruktywnej współpracy, uda nam się skutecznie 

przełamywać bariery naszego rozwoju. Od nas wszystkich zależeć będzie dobre i właściwe wykorzystanie 

szans i sprzyjającej koniunktury dla rozwoju naszej gminy. 

Jestem głęboko przekonany, że wspólnie damy radę i odniesiemy sukces! 

             Tej właśnie nadziei, którą żywimy na lepsze jutro, na lepszy 2011 rok – Szanowni goście –  

chcę Państwu życzyć w imieniu własnym i Rady Gminy. Życzę  Wam i Waszym bliskim wszystkiego 

dobrego, przede wszystkim zdrowia i dużo sił do pokonywania tej zwyczajnej codzienności,  

życzę miłości, dobroci i życzliwości od ludzi których spotkacie  

na swej drodze, aby pokój gościł w każdej rodzinie, aby spełniły się wszystkie oczekiwania,  

by Nowy Rok przyniósł same spokojne, szczęśliwe dni, a wszystkie tu dzisiaj składane sobie  

wzajem życzenia spełniły się. Tego Drodzy Państwo jeszcze raz serdecznie życzę.”  

      Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi Gminy Jerzemu Kołakowskiemu. 

Wójt Jerzy Kołakowski stwierdził, że nie przygotował typowego wystąpienia.  

Funkcje Wójta pełni od niedawna.  Pan Wójt Zieliński na zakończenie kadencji podsumował  

rok 2010. Wiadomo, że problemy są i będą, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Te zadania i to,  

co zostało rozpoczęte będzie kontynuowane. Jest wiele spraw, które należy szybko zakończyć. 

Wprowadzone zostanie wiele zmian. Ostra zima przeszkadza w prowadzonych inwestycjach, ale 

harmonogram prac jest zachowany. Wójt życzył wszystkim, a także sobie, aby jak najszybciej 

uruchomić środki pomocowe. Rok 2010 był rokiem katastrof, oby tak się więcej nie zdarzyło.  

Wójt z okazji zbliżającego się   Nowego Roku, z okazji spotkania opłatkowego, życzył wszystkim 

dużo zdrowia, pomyślności, szczęścia. To najbardziej ważne i elementarne dla wszystkich. 

Życzył dobrej współpracy ze wszystkimi służbami, instytucjami i organizacjami. Zakończył swoje 

wystąpienie słowami „Szczęść Boże”.  

          Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zamknął obrady III Sesji VI kadencji Rady  

Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Protokołowała 

Ewa Oksenfeld 

 

 


