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PROTOKÓŁ NR III/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a) Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła III Sesję Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim. Powitała wszystkich zgromadzonych. Przedstawiła proponowany 

porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum. Stwierdziła, że obecnych jest 14  Radnych (lista obecności-

załącznik nr 1 do protokołu). Dopowiedziała, że jest to 100 % quorum 

c) przyjęcie protokołów nr I/2014 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 roku oraz                 

nr II/2014  z Sesji Rady Gminy z dnia 05 grudnia 2014r. 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy na rok 2015 – dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata  2015-2025 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 

powyżej  3 lat - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6 – w sprawie sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 – w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości 

Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8 – w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie-Wieniotowo- dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. Druk nr 9 – w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie   dyskusja, podjęcie uchwały; 
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J. Druk nr 10 –w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

K. Druk nr 11 –w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Pytlocha na działania Wójta 

Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały 

Wniosła autopoprawki  

L. Druk nr 12 – w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz Gminy 

Ustronie Morskie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych.  

L. Druk nr 13 – w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. 

Ł. Druk nr 14 – w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego  w Ustroniu Morskim. 

M. Druk nr 15 – w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2014 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 

N. Druk nr 16 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2015 

roku .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że radni nie otrzymali wszystkich projektów 

uchwał. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że radni nie otrzymali projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2014 nie wygasają                

z upływem roku budżetowego w związku z tym, że kolejność podejmowania uchwał będzie 

zależała od odprowadzenia środków na rok 2014. Powiadomiła, że jeżeli radni wyrażą zgodę 

dot. druku nr 12 to środki z tego roku trzeba będzie zawiesić na wydatki niewygasające. 

Dodała, że nie może wcześniej przygotować druku na wydatki niewygasające, jeżeli uchwały 

co do tego nie są podjęte.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że radni nie mają też druku dot. dotacji 

kościoła. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że brakujące druki zostaną 

uzupełnione po przerwie. 

 

GŁOSOWANIE ZA PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD:  

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa  została przyjęta jednogłośnie 
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c) przyjęcie protokołów: 

nr I/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 roku 

 

GŁOSOWANIE ZA PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

nr II/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2014 roku  

 

GŁOSOWANIE ZA PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół  został przyjęty jednogłośnie 

 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

Druk nr 1- w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że  

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę   146.791,96,-zł, 

z tego: 

1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę    181.791,96,-zł; 

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę                 35.000,00,-zł; 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę           146.791,96,-zł, 

z tego: 

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę    152.263,96,-zł, 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę                 5.472,00,-zł; 

I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 020 Leśnictwo 

 216,05 zł wpływem dzierżawy obwodów łowieckich. 
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Dział 600 Transport i łączność 

 1.500 zł zwrotem środków za oznakowanie drogowe. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem  150.341,89 zł 

 139.293,89 zł planowanym wpływem opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i 

trwałego zarządu, 

 9.000 zł wpływem odsetek od zaległości, 

 2.048 zł dochodami z tyt. bezumownego zajęcia terenu oraz rozliczeń z lat ubiegłych. 

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem  - 34.873,46 zł 

 1.019,54 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych – rozliczenia z lat ubiegłych, 

 1.707 zł dochodami z różnych opłat oraz zwrotem kosztów procesu, 

 - 38.000 urealnieniem planu dochodów do faktycznego wykonania z tyt. opłat za 

usługę internetową, bank rezerw wczasowych, sprzedaż tabliczek, 

 400 zł dochodami z tyt. wynajmu obiektu Morka, 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 - 15.000 zł korektą planu dochodów z tyt. kompensaty. 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem – 

167.111 zł 

 1.000 zł wpływem kary za nierzetelne sporządzenie sprawozdania, 

 - 213.161 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. rekompensaty 

utraconych dochodów PFRON – wpłata w 2015 roku, 

 43.000 zł dochodami z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

 1.800 zł zwrotem kosztów upomnienia, 

 250 zł wpływem odsetek z tyt. nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej, za zajęcie 

pasa drogowego, korzystanie z przystanków. 

Dział 758 Różne rozliczenia  

 492 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. wydatków niewygasających 

2013 roku. 
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Dział 801 Oświata i wychowanie  

 167 zł dochodami z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem – 117.524,44 zł 

 5.439,42 wpływem odszkodowań za szkody w mieniu gminnym, 

 - 133.000 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. wpływów z Urzędu 

Marszałkowskiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska, 

 1.409,80 zł dochodami z tyt. opłaty produktowej, 

 8.626,34 zł wpływem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym. 

II. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 35.000 zł wpływem dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności. 

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 8.646,24 zł 

 1.900 zł organizacją uroczystej sesji Rady Gminy z okazji zakończenia roku, zgodnie 

z wnioskiem pracownika ds. obsługi Rady Gminy z dnia 18.12.2014 r.,  

 - 53,76 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. różnych 

opłat i składek – Urząd Gminy, 

 6.800 zł planowaną organizacją imprez promocyjnych (zakup materiałów 3.100 zł, 

zakup usług 3.700 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju 

z dnia 08.12.2014 r. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 

 - 18.000 zł korektą planu wydatków z tyt. kompensaty dot. wyposażenia ratowników 

morskich. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego - ogółem – 196.900 zł 

 - 180.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. odsetek od obligacji, 
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 - 16.900 zł urealnieniem planu wydatków dot. poręczeń pożyczek i kredytów. 

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem 37.528 zł 

 43.000 zł wpływem środków na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową i 

uzależnień (dopłata do zorganizowanych form wypoczynku 25.000 zł, remont klubu i 

świetlic 10.000 zł, zakup usług zdrowotnych 8.000 zł), zgodnie z wnioskiem 

Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (patrz dochody), 

     - 5.472 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu zestawu przeszkód 

na zawody sportowo – pożarnicze (patrz wydatki majątkowe). 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

 53,87 zł zabezpieczeniem środków na zwrot odsetek od nienależnie pobranego 

świadczenia rodzinnego, 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 - 1,87 zł korektą planu wydatków dot. realizacji projektu Jesteśmy Aktywni, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

z dnia 08.12.2014 r. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 1.409,80 zł zakupem materiałów w związku z wpływem środków z tyt.  opłaty 

produktowej.  

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

 5.472 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu zestawu przeszkód na 

zawody sportowo – pożarnicze. 

Następnie dodała, że po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 

1) dochodami budżetu w kwocie                                          29.353.522,89,-zł, 

z tego:  

1. dochody bieżące                       20.730.714,89,zł, 

2. dochody majątkowe                       8.622.808,00,-zł; 

2) wydatkami budżetu w kwocie                    31.422.697,54,-zł, 

z tego: 

1. wydatki bieżące          22.996.081,30,-zł, 

2. wydatki majątkowe            8.426.616,24,-zł; 
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Skarbnik Gminy powiadomiła, że materiały na sesje zostały dostarczone w dniu, kiedy 

odbyła się komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Dopowiedziała, że zostały dokonane 

zmiany  do projektu uchwały z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian. Powiadomiła, że 

dokonuje się zmiany załącznika nr 2 projektu uchwał w związku z Działem 750 

Administracja Publiczna, kwota 1900 zł. dotycząca organizacji uroczystej sesji z okazji 

zakończenia roku 2014. Dopowiedziała, że ponadto przesunięcie środków z zadania środki 

spożywcze na konsumpcje                 i sesje w kwocie 2300 zł. Dział 757  Obsługa długu 

publicznego – 1900 zł. spłatą przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie raty 

pożyczki inwestycyjnej. 

 

Radny Denis Tomala poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

wystawiła opinię pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy na rok 2015. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, iż były zastrzeżenia, że nie były 

dołączone do projektu uchwały wszystkie załączniki. Dodała, że projekt ten jest 

przedstawiony na BIPie, a radni otrzymali go w wersji elektronicznej w czasie omawiania 

projektu budżetu na 2015 rok. Dopowiedziała, że w związku z tym przedstawi opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zmiany, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

wszystkie komisje (załącznik nr 2 i 3 do protokołu). Powiadomiła, że zadanie, które zostało 

przedstawione, a nie było przegłosowane przez komisje jest to przeniesienie zadania z roku 

2014 dot. modernizacji świetlicy Wiejskiej w Kukini kwota 712 000,00 zł. Dopowiedziała, że 

zależy gminie na tym, aby tych środków nie zabezpieczać na wydatki wygasające, będą one 

wydane w roku 2015 do końca stycznia, ponieważ wtedy też przypadnie termin realizacji. 

Poinformowała, że w związku z tym z rezerwy inwestycyjnej w wysokości 800 000,00 zł. 

zostanie ściągnięte 712 000,00 zł. Poinformowała, że pozostała rezerwa inwestycyjna 

pozostanie w wysokości 88 000,00 zł. 

Radny Denis Tomala poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                      

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2015 z naniesionymi poprawkami wystawiła opinię 

pozytywną. 

Radny Marek Leciaho powiadomił, że Komisja Rewizyjna nie stawia żadnych przeszkód. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego wydała opinię pozytywną.  
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Radny Roman Żołnierczuk oznajmił, że Komisja Rolnictwa wydała opinię pozytywną. 

Radny Stanisław Bęben powiedział,  że nie widzi żadnych przeciwwskazań. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że ma pytanie dot. projektu uchwały. Dodał, że  

chodzi o pieniądze przeznaczone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 

Dopowiedział, że w zmianach jest 120 000 tys. a w projekcie uchwały jest 100 000 tys. zł.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmiany, które przedstawiła 

zostały pozytywnie zaopiniowane i dot. autopoprawki do tego projektu.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy będą wprowadzone zmiany w uchwale.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że tak. Dodała, że projekt 

uchwały będzie zmieniony o te poprawki, które zostaną przegłosowane. Dopowiedziała, że 

zadanie inwestycyjne między pozycjami też będzie zmienione.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                         

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wraz z autopoprawką została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Druk nr 3- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata  2015-2025. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest 

konsekwencją uchwalonego już budżetu na 2015 rok. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w związku z podjęciem uchwały 

dot. projektu budżetu na rok 2015 jest też uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025. Dopowiedziała, że na rok 2025 przypada ostatnia 

rata wykupu obligacji. Powiedziała, że zadania inwestycyjne do zrealizowania na 2015 rok 

zawarte  są w WPF. Odczytała opinię RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Ustronie Morskie (załącznik nr 4 do protokołu). 

Radny Denis Tomala poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                      

wydała opinię pozytywną. 

Radny Marek Leciaho powiadomił, że Komisja Rewizyjna wydała opinie pozytywną. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego wydała opinię pozytywną.  
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Radny Stanisław Bęben powiedział,  że nie widzi żadnych przeciwwskazań. 

Radny Roman Żołnierczuk oznajmił, że Komisja Rolnictwa wydała opinię pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 

2015-2025 została podjęta jednogłośnie. 

 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2015 rok 

jednocześnie wskazując, że jest to też budżet radnych. Powiedział, że wersja budżetu jest dość 

oszczędna, ponieważ są to pieniądze publiczne i trzeba patrzeć jak wydawać.  

 

Druk nr 4- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego 

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że projekt dotyczy oddanie w dzierżawę                  

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki gruntu numer 184/9 o powierzchni 15 m2 

położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie – na okres 1 roku. Stosownie do 

zapisów art.18 pkt 9 lit.a) ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 

gminy zalicza się m.in. wyrażanie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, w celu 

zawarcia kolejnych umów dzierżawy, jeżeli ich przedmiotem są te same nieruchomości. W 

związku z tym, że wniosek dotyczy przedłużenia zawartej umowy, niezbędne jest podjęcie w 

tym zakresie stosownej uchwały. 

 

Radny Denis Tomala poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                      

wydała opinię pozytywną 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości  została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 

powyżej  3 lat. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego                

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że projekt dotyczy oddanie w dzierżawę 
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nieruchomości na okres powyżej 3 lat czyli na okres 4 lat części działki nr 276/1                           

o powierzchni 16,50 m2 zabudowanej wiatą garażową, położonej przy ul. Bolesława 

Chrobrego nr 28 w Ustroniu Morskim. Dopowiedziała, że jest to nowa umowa dzierżawy, 

dlatego wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy. 

Radny Denis Tomala poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                      

wydała opinię pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej  3 lat 

została podjęta jednogłośnie. 

 Druk nr 6 – w sprawie sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego 

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że autopoprawką został przedłożony nowy 

projekt. Dopowiedziała, że na komisji został przedłożony i zaopiniowany projekt dotyczący 

lokalu nr 4 na takich samych warunkach jak sprzedawane lokale nr 1 i nr 2. Dnia 19 grudnia 

najemca lokalu nr 3 złożyła również wniosek o wycenę i sprzedaż lokalu mieszkalnego i stąd 

proponuje się, żeby taka sama zasadą sprzedać lokal nr 3. 

Radny Denis Tomala poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                      

wydała opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 

została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 7 – w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy               

o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie nazw ulic. 
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Powiadomił, że w tym przypadku mamy do czynienia z obrębem ewidencyjnym Ustronie 

Morskie. Dopowiedział, że w związku ze sprzedażą działek w tym obszarze należy nadać 

nazwę ulicy dzięki czemu będzie łatwiej osobom z zewnątrz trafić pod wskazany adres. 

Przedmiotowa droga zlokalizowana na działkach o nr: ew.794/3 i 794/12 obręb Ustronie 

Morskie. Dodał, że propozycja nazwy ulicy to ulica „Wspólna”. Poinformował, że projekt 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 

VI Kadencji. 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie Morskie 

została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 8 – w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie-Wieniotowo. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że są trzy analogiczne projekty uchwał. 

Dopowiedział, że wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego VI Kadencji Rady Gminy. Poinformował, że kolejną 

ulicą jest propozycja nazwy ulica „Cicha”, obręb ewidencyjny Wieniotowo podyktowane 

również sprzedażą  działek. Dopowiedział, że jest to uliczka między ulicą Wojska Polskiego                     

a Graniczną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie                                

Morskie - Wieniotowo została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 9 – w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie . 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że kolejny projekt dotyczy wąskiej uliczki za 

kościołem prowadzącej do morza. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego VI 

Kadencji Rady Gminy zaopiniowała pozytywnie propozycję nazwy „Spacerowa”. 
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Radny Zenon Wajgert powiedział, że w § 1 nie ma spójności z uzasadnieniem. Dodał, że 

zamiast nr 77/3 i 68 jest nr 473/22 i 473/14. Dopowiedział, że błąd wkradł się omyłkowo, bo 

w projekcie uchwały dot. ulicy Pogodnej jest w/w numeracja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że błąd ten zostanie sprostowany jako 

oczywista omyłka.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie                                

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 10 –w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie . 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest to obręb ewidencyjny Ustronie 

Morskie. Dopowiedział, że jest to uliczka przy ulicy Górnej. Dodał, że propozycja nazwy 

ulicy to ulica „Pogodna” Odniósł się do załączonej mapy, informując, iż od ulicy Łąkowej 

jest służebność.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie                                

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 11 –w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Pytlocha na działania Wójta 

Gminy Ustronie Morskie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w dniu 11.04.2014 r. do Biura Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim wpłynęła drogą elektroniczną  wraz z pismem (datowanym na 

dzień 10.04.2014 roku) skarga Pana Grzegorza Pytloch  reprezentującego firmę Officium 

Zarządzanie Nieruchomościami na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie wzywająca do 

natychmiastowego usunięcia naruszenia prawa. Poinformował, że przedmiotem skargi jest 

udostępnienie w sposób nieodpłatny i nieodwołalny wybudowanego nowego pomieszczenia 

do gromadzenia odpadów dla nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim, przy                        

ul. Osiedlowej 2 D. Oznajmił, iż Przewodniczący Rady Gminy w Ustroniu Morskim, zgodnie               

z zakresem kompetencji skierował niniejszą sprawę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. 

Dopowiedział, że w trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi, komisja Rewizyjna 

zapoznała się z zebraną w sprawie dokumentacją, jak również z korespondencją jaka była 

prowadzona pomiędzy Panem Grzegorzem Pytloch jako administratorem Wspólnoty 
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Mieszkaniowej „Zacisze” a Urzędem Gminy w Ustroniu Morskim. Jednocześnie Członkowie 

Komisji Rewizyjnej wysłuchali wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, 

mających związek z niniejsza sprawą. Dodał, że członkowie Komisji Rewizyjnej uznali, iż 

Wójt Gminy nie ma obowiązku nieodpłatnie udostępniać terenu pod miejsce do składowania 

odpadów jak i zwracać poniesionych kosztów Wspólnocie, gdyż byłoby to uszczupleniem 

dochodów Gminy.  Oznajmił, że należy zauważyć, że Urząd Gminy w Ustroniu Morskim do 

czasu wybudowania nowej wiaty śmietnikowej był dzierżawcą takiego terenu i ponosił koszty 

z tego tytułu, a nie obciążał tymi kosztami Wspólnoty. Gdyby Urząd Gminy udostępniał takie 

miejsce bezpłatnie Wspólnocie, inne podmioty mogłyby również się tego domagać. 

W drodze głosowania komisja Rewizyjna stwierdziła, iż zarówno żądania jak i zarzuty 

przedstawione w złożonej przez Grzegorza Pytlocha skardze są niezasadne.  

Nadmienił, że po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej była prowadzona korespondencja Urzędu                  

z Panem Pytlochem w której były przesyłane projekty umów dzierżawy, ale nie nieodpłatnej.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że pan Pytloch zarządzając nieruchomością miał 

możliwość korzystania z usług z których Gmina do tej pory korzystała. Poinformował, że 

najpierw chciał korzystać bezpłatnie, a potem określenie kwoty. Dopowiedział, że Gminie jest 

potrzebny ten śmietnik, ponieważ korzysta z niego Ośrodek Zdrowia.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 12  głosów „za”, 2 głos „wstrzymuję się”. 

Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie                                

Morskie została podjęta większością głosów. 

 

Przerwa 10 min. 

Po przerwie. 

Druk nr 12 – w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz Gminy Ustronie 

Morskie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego 

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że w związku z realizacją inwestycji budowy 

elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz 

z niezbędną infrastrukturą  na terenie gminy Ustronie Morskie, dokonano uzgodnień 

z właścicielami nieruchomości, tj. działki gruntu numer 514/2 oraz działki numer 515/1 

położonych w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie celem wybudowania kablowej linii 

elektroenergetycznej średniego napięcia. Dopowiedziała, że właściciele działek wyrazili 

zgodę na ustanowienie służebności przesyłu. Zgodnie z art. 305
1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r.- Kodeks cywilny nieruchomość może być obciążana na rzecz przedsiębiorcy, który 

zamierza wybudować lub jego własność stanowią urządzenia  służące do doprowadzenia  lub 

odprowadzenia  wody, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, 
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prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie 

z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). 

W niniejszej sprawie  służebność przesyłu polegać będzie na korzystaniu z części działek 

numer 514/2 oraz 515/1 poprzez ich udostępnienie Gminie Ustronie Morskie w celu 

wybudowania linii elektroenergetycznej średniego napięcia, a następnie  wykonywaniu  robót 

związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontem, przeprowadzaniem 

bieżących napraw lub usuwaniem awarii. Poinformowała, że niniejsza uchwała wynika z 

zapisu art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z którym 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania , zbywania i obciążania  nieruchomości  do 

czasu  określenia tych zasad  wójt może  dokonywać tych czynności  wyłącznie za zgodą 

rady. Powiadomiła, że projekt dotyczy wyrażenia zgody odpłatne ustanowienie na czas 

określony, tj. 30 lat, na rzecz Gminy Ustronie Morskie i każdoczesnego przyszłego 

właściciela kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia służebności przesyłu na 

nieruchomościach będących własnością osób fizycznych oznaczonej jako działki numer  514/ 

2 i 515/1 wybudowana zostanie linia elektroenergetyczna, stanowiąca własność Gminy 

Ustronie Morskie. Powiedziała, że wynagrodzenie z tytułu  ustanowienia służebności przesyłu   

płatne będzie jednorazowo, a integralną część uchwały stanowią załączniki graficzne  

przedstawiające obszar wykonania  służebności. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Gmina szukała różnych rozwiązań. Dodał, że 

został wybrany najkorzystniejszy wariant. Powiadomił, że jeżeli chciałby prowadzić linie 

wzdłuż ulicy Ku Morzu trzeba by było pokonać wiele działek. Dodał, że byłoby to dużo 

droższe, a dostęp do wszystkich właścicieli nie jest łatwy. Powiadomił, że linia będzie 

poprowadzona od Kukinki do GPZtu, a w dwóch miejscach przechodzić będzie po działkach 

prywatnych.  

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego               

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że Gmina korzysta tylko z dróg gminnych                     

z wyjątkiem tych dwóch działek. Dopowiedziała, że w innym przypadku trzeba by było 

przeprowadzić nawet po drodze krajowej co dawałoby większe koszty. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że dzięki temu, że rolnicy wyrazili zgodę 

Gmina ma z tego tytułu oszczędności. 

Radny Zenon Wajgert poprosił o przedstawienie kosztów jakie poniesie Gmina. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że służebność jest ustalona na 30 lat. 

Powiedziała, że łącznie to kwota 58 000 tys. zł co daje miesięcznie 161 zł. Powiadomiła, że 

wypłata będzie jednorazowo. Dodała, że pieniądze są wyszczególnione, ponieważ negocjacje 

trwały już przed przystąpieniem do przetargu. Dopowiedziała, że zgoda była uzyskana na 

etapie tworzenia dokumentacji na uzyskanie środków.  

Radna Zofia Majewska zapytała czy łącznie dwie działki to kwota 58 000 tys. zł.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że tak. 
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz Gminy Ustronie Morskie 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 13– w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w związku z wyborem Pana 

Jerzego Kołakowskiego na Wójta Gminy Ustronie Morskie i złożeniem ślubowania w dniu               

5 grudnia 2014 roku – Rada Gminy w Ustroniu Morskim, jako pracodawca samorządowy 

ustaliła wynagrodzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie. Poinformowała, że dotychczasowe 

wynagrodzenie określone zostało w uchwale Nr IV/5/2010 z dnia  

30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Dopowiedziała, że składniki 

wynagrodzenia ustalone zostały zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 

2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Poinformowała, iż 

poziom wynagrodzenia zasadniczego dla Wójta Gminy określony został do kwoty 5.900,00 

zł., natomiast dodatek funkcyjny do kwoty 1.900,00 zł. Jednocześnie zgodnie z § 6 

cytowanego rozporządzenia ustala dodatek specjalny dla Wójta Gminy, zgodnie z w/w 

regulacją, dodatek specjalny przysługuje Wójtowi Gminy w kwocie wynoszącej co najmniej 

20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Przypomniała, że Rada Gminy w Ustroniu Morskim w uchwale z dnia 30 grudnia 2010 r. 

przyznała dodatek specjalny w wysokości 40% - dlatego proponuje przyznać dodatek                      

w dotychczasowej wysokości. Równocześnie Rada Gminy w uchwale z dnia 30 grudnia 2010 

r. przyznała wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.900,00 zł. oraz dodatek funkcyjny                     

w kwocie 1.900,00 zł – dlatego również w tym zakresie proponuje się przyznanie                                     

i wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na dotychczasowej wysokości. Obecne 

wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Ustronie Morskie wynosi 11.687,00 zł (wraz z dodatkiem 

specjalnym, przy 13 % dodatku stażowym), po przyjęciu przez Radę Gminy przedstawionego 

projektu uchwały pozostanie na dotychczasowym poziomie.  

 

  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na komisji budżetu był poruszony temat 

wynagrodzenia Wójta. Poinformował, że radni mieli czas do analizy i przemyśleń. 

Powiedział, że jest dużo nowych radnych, którzy jeszcze nie współpracowali z Wójtem. 

Dodał, że myśli, że określenie najwyższych stawek nie jest dobre, ponieważ jeżeli nie ma się 

nic na dodanie to nic nikomu nie można dodać. Postawił wniosek, aby w pkt.1 ustalić 

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5700 zł. , pkt. 2 dodatek funkcyjny w wysokości 

1900 zł., pkt. 4 dodatek specjalny, który się waha od 20 % do 40 % zaproponował 20 %  czyli 

1520 zł. Powiedział, że po przeliczeniu uważa, że będzie to 9861 zł.  
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Radna Marzena Molcan powiedziała, że argumentem nie może być to, że Pan Wajgert nie 

pracował z Wójtem. Dopowiedziała, że wszyscy obserwują wyniki pracy Wójta na obszarze 

gminy. Przypomniała, że gmina jest w bardzo dobrej kondycji poprzez obniżony deficyt. 

Poinformowała, że cztery lata temu też była część nowych radnych. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że to nie jest 200 zł. Dodała, że przy 

całym wynagrodzeniu jest to kwota 1826 zł. różnicy. Poprosiła, aby ocenić pracę Pana Wójta 

po tym co zostało przez cztery lata zrobione dla gminy. Przypomniała, że zadłużenie gminy 

na początku kadencji w roku 2010 wynosiło 57 %. Powiadomiła, że w obecnej chwili po III 

kwartale 2014 roku spadło do 33,26 %. Poinformowała, że w 2010 roku był deficyt,                    

a wypracowano nadwyżkę za rok 2013, którą można było wprowadzić w roku 2014                          

w wysokości 2.989.174,65 zł. Oznajmiła, że dzięki dobremu funkcjonowaniu zostały 

zamknięte sprawy z Candelą, Mitexem oraz Baltic Center Polska. Przypomniała, że w 

październiku 2014 roku trzeba było zwrócić należny podatek wraz z odsetkami wysokości 

3.258.000,00 zł. Powiedziała, że na komisji wszyscy zastanawiali się skąd gmina weźmie 

pieniądze obawiając się, że trzeba będzie wziąć kredyt i powstanie deficyt. Powiadomiła, że 

wszystkie środki, które były zgromadzone na lokatach zostały zlikwidowane i został 

dokonany zwrot podatku. Poinformowała, że wszystkie inwestycje od roku 2010 są 

realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Powiedziała, że Pan Wójt podjął taką decyzję 

i nie ma inwestycji realizowanych w 100 % z kapitału własnego. Powiadomiła, że projekt 

2015 roku również zakłada realizacje zadań ze środków zewnętrznych. Nadmieniła, że po 

mimo, iż Pan Wójt ma możliwość zatrudnienia zastępcy swojego stanowiska przejął na siebie 

szereg prac i obowiązków i działa jednoosobowo.   

 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że debatuje się nad projektem uchwały. Dodał, że 

uchwała ta została podjęta przez poprzednią kadencję. Dopowiedział,  że rada jest w stanie 

ocenić pracę Wójta. Powiedział, że trudno sobie wyobrazić, aby pracownik, który wywiązuje 

się ze swoich obowiązków właściwie był karany obniżką pensji, ponieważ to nie współgra                 

z tym co Pani Skarbnik przedstawiła. Zaproponował, aby utrzymać wynagrodzenie na tym 

samym pułapie, ponieważ z działań Wójta wynika, że przyczynił się do tego, aby tą pensję 

podnieść. Dodał, że radni nie mają takiej możliwości dlatego też uważa, że powinna zostać na 

tym samym poziomie. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że argumenty radnego Wajgerta są bardzo płytkie i  

miałkie, ponieważ gdyby miał jakieś argumenty i podstawy prawne, które sięgają komuś do 

portfela i obniżają wynagrodzenie i dodatek specjalny to by się przychylił. Przypomniał, że 

radny Wajgert pracował w samorządzie i wie jakie były wynagrodzenia poprzedniego Wójta. 

Powiedział, że odbiera ten wniosek jako pomysł, żeby kogoś ukarać, że jak Wójt będzie miał 

tyle ile miał to będzie niegrzeczny, a jak zostanie obniżone wynagrodzenie to będzie się 

słuchał. Dopowiedział, iż uważa, że Wójt i rada powinny być jednością. Apelował, aby 

kierować się rozsądkiem. Dodał, że jeżeli jest taki wniosek to powinno się też obniżyć 

wynagrodzenia kierownikom jednostek w takiej samej proporcji, bo są nowi radni, którzy nie 
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maja zaufania do kierowników. Dopowiedział, że każdy ma prawo głosować wg własnego 

sumienia. Postawił wniosek, aby przegłosować zgodnie z projektem uchwały. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że aby dokonać zmian o jakie wnioskuje 

radny Wajgert trzeba mieć żelazny, logiczny, racjonalny argument. Radny Basarab już 

powiedział, że kierując się taką argumentacją  trzeba by było poddać rewizji wynagrodzenia 

nie tylko Wójta, ale także pani Skarbnik, Sekretarza i kierowników z którymi nowi radni nie 

pracowali. Apelował, aby spojrzeć na sprawy związane z poprzednią kadencją, które 

traktowane są jako sukces gminy.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie jest zmieniana uchwała podjęta 4 lata temu tylko 

jest zawierana nowa umowa z panem Wójtem. Dopowiedział, że radni nie zmieniają stawki 

pana Wójta tylko ustalają nowe. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że prawo stanowi o tym, że radni ustalają 

wynagrodzenie pana wójta, prezydenta czy burmistrza danej kadencji. Dopowiedziała, że to 

nie jest zmiana, tylko podjęcie decyzji nad kolejnym projektem wg założenia radnych.    

Radny Mirosław Dziewiałtowicz poprosił o 5 min. przerwy. 

Po przerwie. 

 

GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 6  głosów „za”, 7 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący” 

Projekt uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku  w sprawie 

ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy nie został przyjęty. 

 

GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM RADNEGO ZENNA WAJGERTA: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano  7 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” 1„wstrzymuję się”. 

Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy została podjęta większością 

głosów. 

 

Druk nr 14 – w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego  w Ustroniu Morskim. 
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że wnioskuje o podniesienie dotacji z 10 000 tys. zł. na 

15 000 tys. zł. Dopowiedział, że środki są na parafię a nie dla Proboszcza. Poprosił o poparcie 

wniosku. Dodał, ze zostanie to zapisane w kronice Parafii, że to radni VII Kadencji przyznali 

dotację. Powiedział, że jak nie było akceptacji na komisji kwoty 20 000 tys. zł składa wniosek 

o 15 000 tys. zł. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że popiera wniosek radnego Basaraba. 

Dopowiedziała, że Ksiądz rzadko zwraca się z prośbą o dotację. Dodała, że drzwi służą 

mieszkańcom, ponieważ ciepło nie ucieka z kościoła. 

Radny Marek Leciaho zapytał czy takie dotacje dla kościoła katolickiego były udzielane                  

w VI Kadencji Rady Gminy, jeśli tak to w jakiej wysokości. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że taka dotacja była udzielona                    

w roku 2014 w wysokości 15 000 tys. zł na witraż. Dopowiedziała, że fundatorem witraża jest 

samorząd gminny. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że źle księdza zrozumiała. Dopowiedziała, że myślała, 

że każdy z samorządu złożył się na ten witraż, a nie ze środków gminnych. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że byli tacy mieszkańcy, którzy ufundowali cały 

witraż. 

Zbigniew Rejbo powiedział, że jako pionier pierwszych samorządów od roku 1998 

powiedział dla przypomnienia, że były udzielane wsparcia dla kościoła np. na 

zagospodarowanie terenu, budowę schodów. Dodał, że w tym czasie nie było podziału  w 

społeczeństwie, było to przyjęte jako dobry dar. 

 

 GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 7  głosów „za”, 7 głosów „przeciw”   

Projekt uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku  w sprawie 

przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego                       

w Ustroniu Morskim nie został przyjęty. 

 

GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM RADNEGO ANDRZEJA BASARABA: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za”, 3 głosów „przeciw” 3 „wstrzymujące” 

Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                                          

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego  w Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów. 
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Druk nr 15 – w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2014 nie wygasają 

z upływem roku budżetowego. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że radni nie otrzymali tego projektu, 

ponieważ miały na niego wpływ podejmowane uchwały. Dopowiedziała, że w planie 

finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w dziale 90095 Budowa 

elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz                               

z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Ustronie Morskie należy odprowadzić 

na konto wydatków niewygasających kwotę 58.000,00 zł. Dodała, że akt notarialny zostanie 

podpisany w miesiącu styczniu. Poinformowała, że w dziale 92120 paragraf 6570 Dotacja 

celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu 

Morskim nastąpi zamiana z 10.000,00 tys. zł na 15.000,00 tys. zł. Podsumowała, że łącznie    

73.000,00 tys. zł należy odprowadzić na wydatki niewygasające. Poinformowała, że środki na 

dotację dla Parafii zostaną przesunięte z poręczeń bankowych dot. Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty. Dodała, że  Gmina ma poręczenia, które do końca roku będą spłacone. 

 

 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2014 nie wygasają z upływem 

roku budżetowego została podjęta jednogłośnie.  

Druk nr 16 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2015 

roku .                  

Radny Marek Leciaho  powiedział , że  na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) oraz § 81 i 

82 Uchwały nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w 

sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego                              z 2004r. Nr 4, poz. 56) Rada Gminy uchwala się, 

co następuje:  

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. obejmujący: 

I. Kontrolę kompleksową Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim - termin luty 

2015 rok. 
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II. Kontrolę problemową bezpieczeństwa dzieci na publicznych boiskach i placach zabaw 

udostępnionych w gminie oraz bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły – termin 

kwiecień 2015 rok.  

III. Kontrolę wykonania budżetu gminy za 2014 rok – termin maj 2015 rok. 

IV. Kontrolę kompleksową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

– termin wrzesień 2015 rok. 

V. Kontrolę problemową Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy 

w ramach bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – wykorzystanie środków 

finansowych uzyskanych z budżetu gminy pod względem celowości oraz 

gospodarności – termin październik 2015 rok.  

VI. Kontrolę na zlecenie Rady Gminy w zakresie wskazanym przez Radę oraz z 

inicjatywy własnej członków Komisji. 

Dopowiedział, że zgodnie z § 82 Statutu Gminy Ustronie Morskie, Komisja Rewizyjna 

przeprowadza kontrole w zakresie ustalonej w jej planie pracy. Dodała, że rada może podjąć 

decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli  przez Komisje nie objętą planem, natomiast 

komisja może przeprowadzić kontrole problemowe i sprawdzające także wówczas, gdy nie są 

one objęte planem pracy. Jednocześnie w § 81 wprowadzono podział  na rodzaje kontroli oraz 

ich szczegółowy zakres. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 18.12.2014 r. ustaliła roczny plan 

pracy wraz z planem kontroli. W planie zawarto wykaz podmiotów oraz terminy, w których 

planuje się przeprowadzenie kontroli. Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan 

pracy, dlatego też projekt niniejszej uchwały uznać należy za zasadny. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2015 roku                  

została podjęta jednogłośnie.  

Radny Andrzej Basarab zaapelował, że jest już prawie godzina 13 i czekają zaproszeni 

goście na część uroczystą. Postawił wniosek o przeniesienie pozostałych punktów na 

posiedzenie kolejnej sesji i zamknąć obrady.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz poparł wniosek radnego Andrzeja Basaraba. 
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GŁOSOWANIE ZA ZAMKNIĘCIEM SESJI: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zamknęła III sesję Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

 

Czas trwania sesji: 10
30

– 12
45

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

CZĘŚĆ  II UROCZYSTA-HOTEL LAMBERT GODZINA 13:00 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła uroczystą część III sesji Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim. Przywitała przybyłych radnych, Wójta Gminy Jerzego 

Kołakowskiego               a także przedstawicieli instytucji : Komendanta Powiatowego Policji 

Waldemara Trzcińskiego, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej Mieczysława 

Burzyńskiego, Komendanta Straży Granicznej Romana Biernackiego, Komendanta Straży 

Miejskiej Mirosława Kręglewskiego, Wójta seniora Stanisława Zielińskiego, kierowników i 

dyrektorów jednostek gminnych, pracowników Urzędu Gminy, wszystkich przedsiębiorców, 

przedstawicieli organizacji                            i stowarzyszeń, Panią Barbarę Sobczyk-

Ruchniewicz oraz wszystkich zaproszonych gości. 

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie : 

Wysoka Rado, Panie Wójcie!! 

Samorząd Gminny ma zaszczyt gościć was na tym radosnym, noworocznym spotkaniu. 

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

świętować i życzyć sobie wszystkiego dobrego w nowym roku. W mijającym roku odbyły się 

wybory samorządowe w których wybierano Wójta jak i również radnych Gminy Ustronie 

Morskie.  Przed nami nowy 2015 rok jest to tak jakby pusta kartka, którą musimy zapisać. 

Jaki on będzie staramy się wybiegać myślą w przyszłość. Żywimy nadzieję, że będzie dobry, 

pomyślny, że uda się wiele osiągnąć i tego właśnie sobie życzymy. Zostaliśmy wybrani przez 

mieszkańców gminy co jest najwyższym dowodem okazanego nam zaufania. Za swój wybór 

dziękuję dzisiaj wszystkim, bo zaufanie to także nałożenie na nas odpowiedzialności. Musimy 

sprostać położonym w nas nadzieją i postarać się w miarę naszych możliwości nie zawieść 

oczekiwań tych którzy na nas postawili. Z pewnością nowa kadencja nie będzie należała do 

łatwych. Mam jednak nadzieję, że dzięki dobrej i konstruktywnej pracy uda nam się 

przełamać bariery wyboru. Od nas wszystkich zależeć będzie dobre i właściwe wykorzystanie 
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szans                          i sprzyjającej koniunktury dla rozwoju naszej gminy. Jestem głęboko 

przekonana, że wspólnie damy radę i odniesiemy sukces. Tej właśnie nadziei, którą życzymy 

na lepsze jutro należy w 2015 rok szanowni goście państwu życzyć. W imieniu rady gminy 

życzę Wam i Waszym bliskim wszystkiego dobrego. Przede wszystkim życzę dużo zdrowia, 

dużo sił do pokonywania tej zwyczajnej codzienności, życzę miłości, dobroci i życzliwości od 

ludzi, których spotykacie na swej drodze, aby pokój gościł w każdej rodzinie , aby spełniły się 

wszystkie oczekiwania, by nowy rok przyniósł same spokojne i szczęśliwe dni, a także, aby 

dzisiaj składane sobie wspólnie życzenia spełniły się.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 4 listopada 2014 roku na Posiedzeniu 

Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego zgodnie z uchwałą nr XLVI/317/2013 z 

dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz 

sportowej została przyznana nagroda w wysokości 1000 zł. Poinformowała, że do nagrody 

Rady Gminy nominowani zostali: 

1) Natalia Jastrzębska – nominowana przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Ustronie 

Morskie; 

2) Stanisław Wiącek – nominowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Ustronie Morskie „Nasza Gmina” oraz Koło nr 20 im. Ziemi Kołobrzeskiej Związku 

Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim; 

3) Jan Tomoń – nominowany przez Zarząd Gminny LOK w Ustroniu Morskim; 

4) Dawid Pluta – nominowany przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Ustronie 

Morskie; 

5) DUET Dorota Waligóra i Dorota Gałęzowska – nominowane przez Stowarzyszenie 

„Sami Swoi”; 

6) Barbara Sobczyk-Ruchniewicz – nominowana przez Gminny Ośrodek Kultury; 

7) Dorota Waligóra – nominowana przez Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim; 

8) Ewa Bielec – nominowana przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim. 

Powiedziała, że Kapituła Nagrody, którą stanowiła Komisja Spraw Społeczny i Porządku 

Publicznego VI Kadencji Rady Gminy w składzie : Saraban Robert, Barycki Piotr, Bedus 

Marian, Britzen Anna, Dymański Stefan, Molcan Marzena i Tomoń Wioletta  po rozpatrzeniu 

każdego wniosku oddzielnie  i przeprowadzeniu tajnego głosowania postanowiła o 

przyznaniu jednej nagrody Pani Barbarze Sobczyk- Ruchniewicz. Powiadomiła, iż Pani 

Barbara Sobczyk – Ruchniewicz ukończyła studia w centrum Doskonalenia Nauczycieli   w 

Legnicy, na kierunku wychowanie plastyczne. Od 1967 r. związana jest z Ustroniem Morskim, 

przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora szkoły. Przez ponad 36 lat pracowała w zawodzie 

nauczycielskim oraz jako Inspektor Oświaty i Wychowania. Plastyka pomagała jej w 

przekazywaniu wiedzy i umiejętności młodzieży. Obecnie przebywa na emeryturze. Od ponad 

30 lat jest stałym mieszkańcem Ustronia Morskiego i wciąż pracuje na rzecz tego środowiska. 

Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, malarstwo na szkle oraz tkaninę dekoracyjną. Maluje 

olejno i akwarelą. Powiadomiła, że Pani Barbara o swojej twórczości mówi: „To, co robię jest 

odbiciem mojej osobowości. Swoimi obrazami pragnę wzruszyć do głębi serca, uspakajać i 

pobudzać do refleksji. Nie wstydzę się uczuciowości - malowania sercem i dlatego moje 
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malarstwo adresuję do ludzkich serc ". Dopowiedziała, iż Pani Barbara od 1980 roku 

uczestniczy w wystawach zbiorowych Koła m.in. Koszalin, Kołobrzeg, Białogard, Darłowo, 

Sopot, Szczecin, Warszawa, Kraków, Kłodzko, Augustów, Ustronie Morskie, Międzyzdroje, 

Połczyn Zdrój, Świdwin oraz Neubrandenburgu (Niemcy) i Primorsko (Bułgaria) - łącznie 

ponad 100 wystaw. Poza udziałem w wystawach zbiorowych jest autorką licznych wystaw 

indywidualnych oraz uczestniczką wielu plenerów artystycznych.  Do najbardziej cenionych sobie 

zalicza plenery: Ogólnopolski Plener w Sopocie 1996 r. oraz Międzynarodowy Plener Malarski w 

Jarosławcu 1996 r. Jej prace można podziwiać w instytucjach i zbiorach prywatnych w kraju i za 

granicą .W 1998 r. za szczególne zasługi otrzymała Pierścień, nadany przez Radę Gminy w 

Ustroniu Morskim. W 2001 roku została laureatką Konkursu Prac Artystów Plastyków „Złota 

Rybka" -Ińsko 2003 r. Corocznie wspomaga charytatywnie działania Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Oznajmiła, iż przekazane przez panią Barbarę na licytacje prace cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem, a dochód z ich sprzedaży stanowi istotny wkład w działalność 

dobroczynną Ustronia Morskiego. Dodała, że sponsorowane między innymi przez nią bale 

charytatywne pozwalają na realizację potrzeb młodzieży miejscowej szkoły. Poinformowała, że 

Pani Barbara wyróżniona została między innymi na wystawach: III oraz IV Biennale Twórczości 

Nauczycielskiej „Zabytki Ziemi Koszalińskiej". Jest bohaterką niezliczonych publikacji prasowych 

i wydawnictw katalogowych. Ogłosiła, że 6 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  Pani 

Barbara Sobczyk – Ruchniewicz obchodziła Jubileusz 50-lecia pracy Twórczej. 

Przewodnicząca Rady w obecności Wójta Gminy wręczyła Pani Barbarze Sobczyk-Ruchniewicz 

nagrodę pieniężną, kwiaty i szklaną statuetkę; po czym podziękowała jeszcze raz wszystkim za 

przybycie i zamknęła III sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

 

 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz  

Sekretarka ds. obsługi Rady Gminy 

 


