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PROTOKÓŁ NR XL/2013 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XL Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie oraz powitał wszystkich zgromadzonych. 

 b) Przewodniczący stwierdził quorum – w sesji udział wzięło trzynastu Radnych, 

nieobecni Radni: Piotr Barycki i Wioletta Tomoń (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XXXIX/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 6 czerwca 2013 r. 

2. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2013 r. w zakresie: 

 bezpieczeństwa na wodach, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego, 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 imprez artystycznych, 

 spraw komunalnych, 

 innych spraw. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013- dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie 

na lata 2013-2015 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie zamiany nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5- w sprawie zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały  
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F. Druk nr 6- w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie 

Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

H. Druk nr 8- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych 

obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego 

przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

I.  Druk nr 9- w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących włączenia drogi 

ekspresowej S-6, w tym obwodnicy Sianowa i Koszalina, do programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014 – 2020- dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8.  Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący poinformował, iż Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do projektów 

uchwał druki nr 1 i 2 – pisemna informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska objaśniła autopoprawkę oraz poinformowała,                    

że zmiany w projekcie uchwały dot. zmian w budżecie rzutują na zmiany w projekcie 

dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej. 

Następnie Przewodniczący poinformował, że proponuje się również dołożyć do porządku jako 

druk nr 10 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu             

i poprosił o uzasadnienie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odczytał uzasadnienie do uchwały. 

Uwag ze strony Radnych dotyczących porządku obrad nie było. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku po zmianach: 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych (nieobecny Radny Andrzej Basarab). 

Oddano 12 głosów „za”. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
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Porządek obrad po zmianach: 

1. Sprawy organizacyjne: 

d) otwarcie, 

e) stwierdzenie quorum, 

f) przyjęcie protokołu nr XXXIX/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 6 czerwca 2013 r. 

2. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2013 r. w zakresie: 

 bezpieczeństwa na wodach, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego, 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 imprez artystycznych, 

 spraw komunalnych, 

 innych spraw. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013- dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie 

na lata 2013-2015 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie zamiany nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5- w sprawie zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały  

F. Druk nr 6- w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie 

Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

H. Druk nr 8- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych 

obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego 

przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

I.  Druk nr 9- w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących włączenia drogi 

ekspresowej S-6, w tym obwodnicy Sianowa i Koszalina, do programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014 – 2020- dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. Druk nr 10- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu- dyskusja, 

podjęcie uchwały. 
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5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8.  Zamknięcie sesji. 

 c) Przyjecie protokołu: 

 nr XXXIX/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 6 czerwca 2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2 INFORMACJA Z PRZYGOTOWANIA MIEJSCOWOŚCI DO SEZONU LETNIEGO 2013 R. 

W ZAKRESIE: 

 bezpieczeństwa na wodach 

 Głos zabrał pan Michał Mieczkowski Kierownik Plaży w Ustroniu Morskim. 

Poinformował, że w tym roku działać będzie sześć stanowisk ratowniczych, co stanowi 

zmniejszenie o jeden w porównaniu z ubiegłym sezonem. Decydując o likwidacji stanowiska 

sugerowano się liczbą interwencji. Nastąpi przesunięcie stanowiska przy zejściu nr 6                      

w okolicę mola w Ustroniu. Zatrudnionych jest 26 ratowników – o 4 mniej niż w ubiegłym 

roku. Ratownicy pracować będą w godzinach od 10 do 18. Pan Mieczkowski dodał,                   

iż w związku z tym, że w weekend ma być pogoda plażowa część ratowników stacjonować 

będzie już w te dni. Zatrudniony będzie także lekarz plażowy. Odbywać się będą patrole                

na wodach przybrzeżnych, których zadaniem będzie dyscyplinowanie osób pływających.              

Pan Kierownik poinformował, iż w związku z zaistniałą niedawno sytuacją samochód 

policyjny wyposażony został w podstawowy sprzęt ratowniczy. Być może się nie przyda,             

ale lepiej niech będzie pod ręką. Następnie podziękował za akceptację zakupu platformy               

do skutera wodnego. Jest to niezbędne, stara platforma odmówiła już posłuszeństwa.                     

Na koniec wspomniał, iż ratownicy efektywnie współpracują z ratownikami medycznymi. 

Sponsorem WOPR jak co roku jest „Nivea” (sponsoruje sprzęt). Poczym podziękował                       

i poprosił o ewentualne pytania. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał czy nie będzie tego stanowiska przy ul. Okrzei? 

Pan Mieczkowski odpowiedział, iż będzie tam tylko jedno stanowisko. Następnie dodał,                 

że zaprasza wszystkich na Gwiazdowski Rajd Rowerowy. 
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 bezpieczeństwa publicznego 

 Pan Dariusz Januszewski Kierownik Komisariatu Policji w Ustroniu Morskim 

przedstawił informację – stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu. 

Radna Marzena Molcan poprosiła, aby wyczulić patrole na to co się dzieje                                  

na ul. B Chrobrego. Samochody parkują na chodniku po prawej stronie. Teraz wprowadzono 

strefę płatnego parkowania. Po zgłoszeniu tego faktu policjant odpowiedział, że zakaz 

zatrzymywania nie dotyczy chodnika. Z tego co wiadomo według przepisów dotyczy. 

Policjant zachował się arogancko. Radna prosi o zwrócenie uwagi na ten problem. 

Pan Januszewski odpowiedział, iż nie widzi on tam parkowania na chodniku. Stan 

policjantów na dziś to sześciu. Wystawia się wezwania, ale część z wzywanych się nie 

wstawia na komisariat. Od lipca będzie się można bardziej zająć prewencją, ponieważ stan 

policjantów na służbie będzie zwiększony. Dodał, że jeżeli chodzi o aspekt drogowy to jest 

także zainteresowanie ze strony ruchu drogowego. 

 Radna Anna Britzen poruszyła temat ul. Osiedlowej i parkingu przy ośrodku zdrowia. 

Zauważyła, że jest tam jedynie pięć miejsc do parkowania. Poprosiła, aby nie karać aż tak za 

postój na tej drodze, ponieważ osoby przybywające do ośrodka nie mają gdzie zostawić 

samochodu, nie ma innego wyjścia. Dodała, że trzeba się zastanowić gdzie tam 

wygospodarować jeszcze kilka miejsc. 

Pan Kierownik Komisariatu Policji odpowiedział, iż jest tam problem. Nie można wyjechać  

z tej ulicy. Ruch jest znacznie utrudniony przez zaparkowane na ulicy auta. 

Sekretarz Gminy poprosił, aby w miarę możliwości kadrowych zająć się także pod tym kątem 

ul. Lotniczą w Sianożętach. 

 Jako kolejny glos zabrał pan Roman Biernacki Komendant Morskiego oddziału Straży 

Granicznej w Kołobrzegu – pisemna informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 Kolejnym mówcą był pan Paweł Hryciów Prezes Spółki „Miejskie Wodociągi                      

i Kanalizacja” w Kołobrzegu – przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 4                          

do niniejszego protokołu. 

Sekretarz zapytał kiedy rozpocznie się modernizacja przepompowni? 

Odp.: ogłoszony został przetarg. Do końca roku trzeba wykonać zadanie. Projekt opiewa                

na ok. 600 000 zł i uzyskał dofinansowanie z WFOŚ. Jest to inwestycja proekologiczna.              

Po wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się etap realizacji. Być może prace rozpocznę się 

jeszcze w sezonie, ale nie będą miały wpływu na funkcjonowanie miejscowości. 

 Sołtys wsi Kukinia pani Justyna Pryłowska powiedziała, że ludzie składali wnioski                

o przyłącze do kanalizacji. Dostali odpowiedź, iż nie ma warunków. 
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Pan Prezes odpowiedział, iż musiałby znać szczegóły. Musi to sprawdzić, trudno tak                       

z pamięci odpowiedzieć o co w tym przypadku chodzi. Dodał, że pan Sekretarz jest                        

na bieżąco w tych sprawach. 

 zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego 

 Pan Włodzimierz Wrobel Dyrektor SANEPiD-u w Kołobrzegu jako kolejny przedłożył 

informację – załącznik do niniejszego protokołu nr 5. 

Sekretarz Gminy zapytał czy w naszym regionie tak jak statystycznie w całym kraju, panuje 

podwyższony stopień zachorowań na różyczkę? 

Pan Wróbel odpowiedział, iż jednostka ma nad tym ciągły nadzór, jednak nie zauważono 

takiej tendencji. Bardziej tyczyło by się to ospy wietrznej. 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego 

 Pan Mieczysław Burzyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                    

w Kołobrzegu zabrał głos. Poinformował, że na terenie Gminy występuje problem                           

z organizacją budynków gdzie przebywać będą dzieci. Organizator ma obowiązek zgłoszenia 

takiego miejsca do Komendanta. Muszą one spełniać wszelkie normy przeciwpożarowe.                  

W poprzednich latach Komendant mógł odstąpić od kontroli sugerując się opiniami                        

z ubiegłych lat. Teraz przepisy wskazują na każdorazową kontrolę. Zgłoszenia dokonywane 

są na ostatnią chwilę. Procedura bardzo rozleniwiła organizatorów koloni. Nie ma wyjść 

ewakuacyjnych, a jeśli już są, to są pozamykane. Znaki są zasłonięte. Problem jest również              

ze sprzętem, jest on przestarzały. Powinno się infrastrukturę przeciwpożarową co dwa lata 

aktualizować. Musi być zabezpieczenie wyłącznika gazu i prądu. Obiekt musi przestrzegać 

zasad, aby uzyskać pozytywną opinię. Inaczej procedura się wydłuża. Informacje                           

od Komendanta wysyłane są do Kuratorium. Pan Burzyński poprosił, aby osoby, które mają 

na to wpływ, przekazały, że należy zgłaszać to wcześniej. Taka sama sytuacja jest                         

w przypadkuj imprez masowych. Potem są pretensje do straży, że się czepiają, a do tragedii 

może łatwo dojść. Następnie pan Komendant poinformował, iż często odbywają się spotkania 

szkoleniowe strażaków z młodzieżą i dziećmi. Przekazuje się wiedzę z zakresu pożarowego, 

korzystania z akwenów wodnych i pierwszej pomocy. Na koniec Komendant wspomniał                  

o sprężnie działającej jednostce OSP w Ustroniu Morskim. 

Radna Anna Britzen przekazała zebranym informację, iż dziewczęta z Rusowa zajęły 

pierwsze miejsce na powiatowych zawodach pożarniczych w Gościnie. 

Pan Burzyński potwierdził. Dodał, że grupa ta ma klasę. Stwierdził, iż takie zawody                          

to świetna zabawa i fajnie spędzony czas. Odbywają się one zawsze w przedostatnią sobotę 

czerwca. W przyszłym roku przewiduje się zawody młodzieżowe w Dygowie. 

 Sekretarz zapytał czy są jakieś specjalne przepisy regulujące lub zakazujące 

puszczanie lampionów? 
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Pan Burzyński odpowiedział, że straż tylko egzekwuje przepisy, nie ustala ich. Do tej pory nie 

jest zagwarantowane przepisami, aby nie można było ich puszczać. Nie można więc tego 

zabronić. Jedynie można wskazywać kierunek i miejsce jego wypuszczenia w celu 

zachowania bezpieczeństwa. On się jednak cały nie spala, a jego szczątki upadają w różne 

miejsca i zanieczyszczają środowisko. 

Sekretarz dodał, iż zgłaszają się do Urzędu i Rady Gminy ludzie i chcą podjęcia uchwały                

w tej sprawie. Nie ma jednak takiej możliwości. Musi być zakaz od Ministerstwa. Jedynie              

co można zrobić w tej sytuacji to rozwiesić informację o zagrożeniach. 

 Pani Izabela Poznańska Kierownik GOPS-u podziękowała w imieniu swoim                         

i mieszkańców za obdarowanie przez Straż Graniczną różnymi artykułami szkolnymi oraz 

słodyczami rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Ustronie Morskie. 

 Pan Mieczysław Burzyński ponownie zabrał głos. Poinformował, iż wydał negatywną 

opinię w sprawie imprezy masowej, która ma się odbyć w sobotę. Organizator nie załączył 

odpowiednich dokumentów. Instrukcja jest podstawową rzeczą. Nie można wydać 

pozytywnej opinii tylko dlatego, bo ktoś chce zorganizować imprezę. Dodał, że mówi o tym         

z przestrogą na przyszłość. Straż musi o to dbać. 

 Radny Andrzej Basarab poruszył temat owadów w okresie lata. Wiele zgłaszanych jest 

takich przypadków. Dyżurny nie rozpoznaje dokładnie sytuacji i wysyła jednostkę OSP 

Ustronie na akcję. Wiąże się to z kosztami. Są do tego jednak odpowiednie instytucje,                      

a ludzie nadużywają pomocy strażaków. Radny poprosił, aby zwrócić na to uwagę i może 

ograniczyć to. 

Komendant Straży Pożarnej powiedział, że miał wiele takich przypadków. Kiedyś owady tak 

nie przeszkadzały, teraz bardziej. Nie można ignorować takich zgłoszeń, trzeba zrobić 

rozpoznanie. Jest to jakieś zagrożenie. Dodał, iż nie będzie tego bagatelizował, ponieważ               

w którymś przypadku może okazać się, że straż nie zareagowała, a powinna i dojdzie                   

do tragedii. Dlatego lepiej wydać te pieniądze na paliwo i rozpoznać  przypadek. 

 Pan Andrzej Roszak przedstawił informację jako kolejny. Przeprosił za początkową 

nieobecność na sesji. Następnie powiedział, iż ratownictwo medyczne stacjonuje w Ustroniu 

Morskim od 24 czerwca do końca sierpnia. Na służbie jest dwóch ratowników. W razie czego 

posiłkujemy się także jednostkami z Kołobrzegu i Koszalina. Już piąty rok z rzędu ratownicy 

medyczni stacjonują w Ustroniu. 

Radna Irena Krawczyk zapytała o numer telefonu do ratowników? 

Pan Roszak odpowiedział, że najlepiej dzwonić pod 999. Od dwóch lat system ratownictwa 

medycznego jest zreorganizowany. Są dwie główne dyspozytornie: w Szczecinie                              

i Kołobrzegu. Jeśli wszyscy dyspozytorzy będą chwilowo zajęci telefonujący zostanie 

przekierunkowany na straż pożarną, która również jest przeszkolona medycznie. 

Dyspozytorzy przeprowadzają najpierw rozmowę, po pierwsze pytają o miejsce zgłoszenia. 

Następnie zadają kilka pytań, po czym jakby przymuszają do udzielenia pierwszej pomocy- 

instruują co należy robić. W wielu sytuacjach uskutecznia to pomoc. Pan Roszak na koniec 
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poprosił, aby nie dzwonić na 112, ponieważ łączymy się wtedy z dyżurnym policji. Czas 

poinformowania ratowników medycznych jest wydłużony, a informacje podane 

dyspozytorowi bardzo okrojone. 

 Radna Marzena Molcan poinformowała o działalności lekarzy rodzinnych                             

i przychodni. Prowadzone będą w okresie letnim dwie praktyki lekarskie- pana Mieczysława 

Poniedziałka oraz Piotra Pawłowskiego. Przyjmują oni od poniedziałku do piątku                          

w godzinach od 8 do 18. Pacjenci przyjmowani są na podstawie dowodu tożsamości. Nie 

wymagany jest dowód ubezpieczenia, gdyż działa system EWUŚ. W weekendy, dni wolne 

oraz poza wskazanymi godzinami pacjentów przyjmuje poradnia w Kołobrzegu przy                       

ul. Łopuskiego 31. Informacja o tym wywieszona jest w widocznych miejscach przy ośrodku 

zdrowia. Ponadto Radna dodała, że przy ośrodku stacjonuje karetka, która znacznie poprawia 

bezpieczeństwo w Gminie. 

 Kolejnym mówcą była pani Agnieszka Kurzyńska Kierownik jednostki Urzędu 

Morskiego w Ustroniu Morskim. Wyjaśniła, iż Dyrektor Techniczny z Urzędu ze Słupska nie 

mógł zgodnie z prośba Rady przybyć na posiedzenie. Następnie poinformowała, że na terenie 

Gminy Ustronie Morskie Urząd Morski prowadzi aktualnie inwestycję polegającą na refulacji 

plaży na odcinku 700 m – na lewo i prawo od muszli koncertowej. To wszystko co w tym 

roku będzie realizowane. Planowane jest również na kolejne okresy remont ścianek, 

dokończenie ostróg brzegu morskiego. Dodała, iż stara się o środki na przystań rybacką.              

Ma nadzieję, że uda się je pozyskać. Na przełomie przyszłego i 2015 roku planowany jest 

remont opaski na odcinku ok. 600 m. Wszystkie uzgodnienia są już dosyć zaawansowane. 

Środki na to zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Radny Stanisławczyk zapytał kiedy będzie zakończona refulacja? 

Pani Kierownik odpowiedziała, że planowane było to na koniec czerwca. Ma nadzieję,                  

że termin zostanie utrzymany. Może być małe opóźnienie, ale to nie potrwa już długo. 

Wykonawca zapewnił, iż ukończy zadanie w terminie, jednak pani Kurzyńska dodała, że nie 

może za niego gwarantować. 

 Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski zapytał czy jest coś planowane odnośnie 

zejścia przy ul. Północnej? Doszły go słuchy, iż Urząd Morski ma wykonać zejście. 

Pani Kurzyńska odpowiedziała, iż Urząd nie zajmuje się zejściami. Bynajmniej ona nic nie 

wie, aby coś takiego miało być robione. Chyba, że uzgodniono to z Urzędem w Słupsku. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Wójt rozmawiał na ten temat z Dyrektorem. Mają być 

wykonane dwa projekty na zjazdy techniczne: ul. Północna i Spokojna. W toku jest etap 

przygotowywania dokumentacji. Będzie to jednak wykonane zgodnie z posiadamy środkami. 

Następnie pan Sekretarz zapytał o dalbę do wyrzucania kutrów. Jest ona zepsuta, koszt 

naprawy to ok. 600 000 zł. Zapytał czy jest jakaś perspektywa w tej sprawie? 

Pani Agnieszka Kurzyńska poinformowała, że są dwie drogi rozwiązania: naprawa lub 

wymiana na nową. Są to jednak koszty. Dlatego ujęto to również w konkursie. 
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Sekretarz poprosił o informację jeśli będzie już coś więcej wiadomo. 

 imprez artystycznych 

 Pani Natalia Jastrzębska przekazała informację dotyczącą zaplanowanych na sezon 

letni 2013 imprez przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury – pisemna informacja 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Radny Stanisławczyk zapytał czy wiadomo coś pani Natalii o letniej scenie teatralnej                         

z Tomaszem Karolakiem? Czy były jakieś rozmowy w tym temacie? 

Odp.: pierwsze słyszy o tym, nic nie wie. 

Pani Urszula Czachorowska wyjaśniła, iż rozmowy w tym kierunku były prowadzone                    

z panem Karolakiem. Ze względów osobistych i zawodowych nie może on zając się 

organizacją tego projektu w tym roku. Zapewnił jednak, że w może w przyszłym roku się uda. 

Pani Czachorowska zaznaczyła, iż trzeba znaleźć sponsora strategicznego na tę imprezę. 

Radny Stefan Dymański poruszył tematu Morki. Stwierdził, iż trudno kierować słowa w tej 

sprawie do pani Natalii, najbardziej odpowiedzialni są Wójt i Dyrektor. Wyjaśnił, że chodzi 

mu o to, że impreza w tym roku diamentalnie zmienia swój charakter. Radny zapytał kto 

będzie w uczestniczył w projekcie w tym roku? 

Pani Jastrzębska odpowiedziała, że na konkurs wpłynęło 12 kopert, miejsc było dziesięć.            

Nie doszło jednak do wyłonienia zwycięskich prac. 

Radny uznał, iż szkoda tak dużej inicjatywy, która była wielką promocją Gminy jako stolicy 

dobrego humoru i karykatury. Zaznaczył, że nie mówi, iż jest to zła inicjatywa. W zeszłym 

roku padło wiele ciepłych słów od uczestników odnośnie imprezy, udział wzięło wiele osób. 

Radny dodał, że nie wie kto podjął taką decyzję. Stwierdził, iż niszczy się coś co budowano 

przez 10 lat. Wyjaśnił, że „bardzo go to boli.” Była to duża medialna impreza. 

Pani Jastrzębska odparła, że rozumienie rozgoryczenie. Rozmowy o tym były, decyzje podjął 

pan Dyrektor. 

Sekretarz Gminy zaproponował, aby, jeśli mówi się, że coś zostało po latach zniszczone, pan 

Dyrektor Baranowski przygotował szczegółowy raport dlaczego tak się stało. Taki dokument 

zostanie złożony w Biurze Rady i zostanie skierowany do wiadomości wszystkich Radnych. 

Można również opublikować te informację. 

Radny Dymański odparł, że chodzi to, iż takie decyzje zapadają jednoosobowo. Dobrze 

byłoby porozmawiać z ludźmi kultury i środowiskami zaangażowanymi. Radny zaznaczył,            

że prosi o tę współpracę od dwóch lat. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie. Wyjaśnił, iż rozmowa ta jest 

zasadna, ale należy wrócić do tematu kiedy będzie na to odpowiedni moment. Dodał,                    

że wskazywano wielokrotnie na założenie instrumentu opiniodawczego, szkoda, iż pan 

Dyrektor tego nie zauważa. 
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 Pani Urszula Czachorowska Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju odczytała 

informację o imprezach organizowanych przez Urząd Gminy – informacje te znajdują się               

w pisemnej informacji, którą przedstawiła pani Jastrzębska (załącznik nr 6). Pani 

Czachorowska dodał, iż ten sezon będzie wyjątkowy. Atrakcji zaplanowanych jest bardzo 

dużo. Na koniec wyjaśniła, że jeśli chodzi o imprezę Lato z radiem w sobotę, to pan 

Komendant Straży Pożarnej wyda dziś opinię pozytywną, wszystko jest już przygotowane               

i impreza odbędzie się. Poinformowała także, że Centrum Informacji Turystycznej czynne 

będzie od najbliższej soboty do końca sierpnia w godz. 9:00 do 19:00. 

 spraw komunalnych 

 Informację przedstawił pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji – stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu. 

Radna Molcan zapytała kiedy dotrze do mieszkańców informacja odnoście wywozu śmieci? 

Pani Czachorowska odpowiedziała, że ulotka zostanie rozpowszechniona w poniedziałek               

za pośrednictwem pracowników GOSiR-u. 

Pan Dyrektor dodał, że w GOSiR-ze można kupić worki 120 l za 1 zł + VAT. 

 Radny Dymański zapytał czy jest to już koniec remontu dróg w gminie? 

Pan Dyrektor odpowiedział, iż pracownicy jego jednostki są wykorzystywani do tych prac, 

żaby zaoszczędzić środki. Jest jednak wyłoniona firma, która będzie prowadzić kolejne prace. 

Przewodniczący zaproponował, aby zakończyć informację z przygotowania miejscowości              

do sezonu. Tę dyskusję proponuje przenieść na później do wolnych wniosków. 

Radny Dymański stwierdził, iż jest to istotne. Przy „mokrej” pogodzie w lato mieszkańcy 

będą się zwracać do Urzędu o naprawy. Radny chce wiedzieć więcej w tym temacie, np. jakie 

drogi są w planach. 

Pan Czachorowski odczytał informację, którą wcześniej nie w pełni przestawił, jest to 

załącznik nr 7. 

Pani Magdalena Kołosowska wyjaśniła, iż był to pierwszy etap robót, które były wykonane  

w ramach posiadanej puli środków. Teraz firma dokończy resztę prac dotyczących 

nawierzchni bitumicznej. Jeśli uda się pozyskać środki to będą również realizowane naprawy 

dróg gruntowych. 

Sekretarz powiedział, że lista potrzeb jest długa. Strona finansowa jednak jest niepewna. 

Środki chcemy pozyskać z zewnątrz. Jeśli zmieni się sytuacja, a pani Skarbnik da zielone 

światło, to dalsze prace będą realizowane. Na razie nie można sobie pozwolić na dalsze 

wydatki. Jest jeszcze wiele elementów, które czekają. 

 Sołtys wsi Kukinka pan Krzysztof Szydłowski zapytał pana Dyrektora czy może liczyć 

na dalszą współpracę w zakresie koszenia? 
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Dyrektor odpowiedział, że tak, nie od razu, ale będzie to robione. 

 Sekretarz zapytał czy co roku przybywa koszy ulicznych, ile ich jest, czy może ich 

liczba się zmniejsza? 

Pan Czachorowski wyjaśnił, iż raczej przybywa, rzędu pięć koszy. Jest to zawsze posobna 

ilość. 

 Przewodniczący Rady z związku z wyczerpaniem listy mówców w temacie 

przygotowania do sezonu, zamknął dyskusję i ogłosił przerwę. 

 Przerwa. | Po przerwie. 

 AD. 3. GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Jako pierwsza głos zabrała Sołtys wsi Gwizd pani Lena Jastrzębska. Powiedziała,                

że chodzi o dzieci z Gwizdu. Nie mają one dalej placu zabaw w związku z tym nie mają się 

gdzie bawić, dalej bawią się na drodze. Inne wsie prawie wszystkie już mają place, szczycą 

się tym i chwalą. Po drugie pani Sołtys poruszyła temat wiaty autobusowej. Teraz jest 

najlepszy czas na przygotowanie jej przez wrześniem i rozpoczęciem roku szkolnego. 

Ponadto stwierdziła, iż konieczne jest postawienie tablicy informującej o wjeździe                         

do Gwizdu. Nie ma takiej z „11”. Jest to problem, ludzie przegapiają wjazd. Następnie pani 

Jastrzębska zwróciła uwagę, że na nowej drodze nie ma poboczy. Kiedyś mowa była                     

o wykonaniu mijanek. W tej chwili poruszają się tam duże maszyny rolnicze. Nie ma jak się 

minąć. Na koniec wspomniała, iż tam gdzie zawraca autobus szkolny są dziury, oraz,                   

że świetlica wymaga remontu. 

Pani Magdalena Kołosowska Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

odpowiedziała na wypowiedź pani Sołtys. Powiedziała, że na plac zabaw przy świetlicy                  

w Gwiździe przygotowany jest kosztorys, dziś uchwałą o zmianach w budżecie wprowadzi 

się na to środki. Obejmie to także remont terenu wokół świetlicy. Jeśli chodzi o nową drogę  

to Rada podejmując uchwałę zmieni dziś jej kategorię na gminną i dopiero wtedy będzie 

można postawić znaki. Do tej pory była to droga bez żadnej kategorii. Wiata przystankowa 

zostanie wykonana po sezonie w ramach posiadanych środków. 

Sekretarz dodał, iż złożony jest wniosek na dofinansowanie wykonania wiat w całej gminie. 

Trzeba trochę na to poczekać. 

Pani Kołosowska poinformowała, że wkrótce dokonany zostanie wraz z firmą przegląd dróg            

i przystąpi się do ewentualnych prac. 

 Pani Urszula Różycka powiedziała, że dostała pismo od Przewodniczącego Rady 

informujące o tym, że Wojewoda uchylił uchwałę w sprawie złożonej przez tą panią skargi. 

Pani Różycka dodała, iż Przewodniczący wskazuje, iż dopiero za cztery miesiące zostanie 

ponownie rozpatrzona ta sprawa. Stwierdziła, że Rada nic nie robi, aby jak najszybciej 

załatwić tą sprawę. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż uchwała została uchylona z powodu uzasadnienia. Zapis            

o niezasadności skargi nie zostanie zmieniony, należy jedynie przygotować nowe 

uzasadnienie. Przewodniczący poinformował, że nie czuje się na siłach, ani nie uważa,              

aby był kompetentny do tego, żeby je przygotować. Dodał, że z resztą ma w tej sprawie inne 

zdanie. Pani mecenas zredaguje poprawne uzasadnienie. Z tego względu, że jest lato i nie 

będzie w tym okresie sesji, sprawę planuje się ponownie rozpoznać na przełomie września                

i października, jest to najbliższy możliwy termin. 

Pani Różycka zapytała czy Rada będzie się odwoływać? 

Przewodniczący odpowiedział, że nie. Nie jest to zasadne. 

 Sołtys wsi Sianożęty pan Krzysztof Matuszewski zapytał kiedy mieszkańcy otrzymają 

kosze na śmieci? Agora zabiera swoje pojemniki. Przyjechali nowi ludzie, którzy są tu 

sezonowo i nikt nie chce z nimi podpisać umowy. Śmieci podkładają więc pod gminne kosze, 

bo nie mają co z nimi robić. 

Sekretarz zapytał czy na pewno Agora zabiera kosze? Poinformował, że Zieleń Miejska 

wygrała u nas jak i we wszystkich okolicznych gminach przetarg na odbiór odpadów. 

Problem braku pojemników dotyczy wszystkich. Zieleń nie jest w stanie w tak krótkim czasie 

do 1 lipca doposażyć się w odpowiednią ilość koszy, dotyczy to całej Polski. W związku                 

z tym Zieleń weszła w porozumienie z Agorą i firmą Kontex, żeby pozostawili oni na pewien 

czas swoje pojemniki. Zieleń dostała wykaz nieruchomości, a deklaracji jest dużo. 

Poskutkowało przekazanie informacji, że nie będzie konsekwencji przy złożeniu deklaracji 

bez poprzedniej umowy. Wszystkie samorządy są w tej samej sytuacji i należy zachować 

spokój. Dlatego też proponuje się w tej fazie używanie worków, jeśli chodzi o segregację.              

Na otrzymanie kosza od Gminy trzeba czekać do 1 stycznia 2014 r. Następnie pan Sekretarz 

poprosił o informację, jeśli firma faktycznie zabierze kosz. Dodał, iż dla Zieleni to jest ogrom, 

sami muszą to wszystko jeszcze przećwiczyć. Na koniec powiedział, że w problemie tych, 

którzy teraz chcieliby podpisać umowę, a nie mogą przed 1 lipca, pomoże GOSiR. Robi się to 

po to, aby uniknąć zarzucenia gminy śmieciami. Nie można wszystkiego przewidzieć. 

 Sołtys wsi Kukinka pan Krzysztof Szydłowski zapytał na jakim etapie jest sprawa 

odzyskania działki przy świetlicy? 

Pani Agnieszka Jakierowicz radca prawny wyjaśniła, iż nie prowadzi tej sprawy. 

Pan Sekretarz odpowiedział, że być może zajmuje się tym drugi radca Urzędu. Dodał,                  

iż przygotuje odpowiedź na piśmie. 

 AD. 4. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok- przedstawiła Skarbnik Gminy 

pani Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 
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DYSKUSJA  

 Radny Marek Rojek zapytał czy będziemy głosować nad wszystkimi zmianami razem 

czy nad każdą osobno? Przewodniczący odpowiedział, że razem. Radny stwierdził, iż może 

jednak zagłosować osobno nad zmianą par. 750 poz. 3. Poinformował, że ma wątpliwości. 

Przekazanie pieniędzy na coś z przeszłości to za duży koszt. Gmina ma swoich radców. Lepiej 

byłoby spożytkować to inne cele. Nie będzie efektu wydatkowania tych środków. 

Pani Skarbnik powiedziała, że gdyby nie było kwestii spornych to nie byłoby problemu. Mamy 

jednak spór, w którym chodzi o 3,5 mln zł. Opinia ta ma wykazać, że tereny były 

wykorzystywane pod działalność gospodarczą. Nie może być tak, iż tylko jedna strona daje 

swoje opinie, a Gmina poszła do sądu, bo poszła. Uważamy, że to się nam należy i teraz trzeba 

to udowodnić. 

Radna Anna Britzen poinformowała, że zgadza się z Radnym Rojkiem. Rozwiązanie powinno 

być takie, że to sąd wyznaczy biegłych w celu wydania opinii. O to Gmina powinna się 

ubiegać. A te środki powinno się na co innego przeznaczyć. 

Pani Agnieszka Jakierowicz stwierdziła, iż mylą się tu dwie sprawy. Odrębna jest kwestia 

podatkowa, a co innego o rozwiązanie wieczystego użytkowania. Tu chodzi o postępowanie 

podatkowe. Poza tym dodała, że tylko biegli sądowi mogą sporządzić taką opinię. 

Radny Rojek ponownie zabrał głos. Zapytał czy nasze osoby zajmujące się sprawą nie są 

kompetentne? Za każdym razem zatrudnia się kogoś z zewnątrz, nie można tak. Damy 20               

a potem 30 tysięcy a i tak nic z tego nie będzie, jak w przypadku pani Knieć. Radny zapytał         

czy na prawdę nie ma innych metod? 

Pani Jakierowicz odpowiedziała, że jeżeli chodzi o panią Knieć to sprawa była innego typu. 

Gmina nie przegrała, bo nie była stroną, nie uczestniczyła w procesie. Gmina złożyła jedynie 

zawiadomienie do Prokuratury i na tym zakończyła swoją rolę. Akt oskarżenia złożył 

Prokurator. Przedstawiciele gminy mogliby odpowiadać za to, że nie zgłosili naruszenia prawa. 

Każdy ma obowiązek złożenia zawiadomienia. 

Radny Andrzej Basarab uznał, iż dyskusja jest niepotrzebna. Przecież Komisja wydała 

pozytywną opinię co do tej sprawy. Teraz każdy z Radnych wyrazi swoją własną opinię 

podczas głosowania. Radny poprosił o zamknięcie dyskusji. Dodał, iż jak ktoś nie rozumie to 

nie może wskazywać, że to niezasadne. Są specjaliści i Radny uważa, że powinni się tym zająć. 

Sekretarz odpowiedział, że popiera zdanie pana Basaraba. Dodał, iż sprawy te są poddane 

szczególnej uwadze. Zadeklarował, że jeśli któryś z Radnych potrzebuje pogłębienia swojej 

wiedzy to służy on w tym zakresie, zaprasza do siebie na rozmowę. 

 Radny Dymański powiedział, iż nie do końca zgadza się z tym, że dyskusja jest 

bezprzedmiotowa. Każdy ma prawo mieć inne zdanie. Zapytał czy dotychczas zasięgano już 

opinii czy spółka prowadziła na spornych terenach działalność? Stwierdził, że wydaję się mu, 

że tak. 
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Pan Sekretarz odpowiedział, że tak, była taka opinia, jednak osoba sporządzająca nie miała 

charakteru biegłego, ponieważ nie posiadała uprawnień. Było to 1,5 roku temu. Obejmowała 

inny zakres niż teraz jest potrzebna. Są nowe okoliczności w sprawie i potrzeba nowych 

dowodów. Ta opinia dotyczyć ma zakresu rzeczoznawstwa i geodezji. Gmina zbiera materiał 

dowodowy. Decyzja z 2007 r. została uchylona ze względu na brak dowodów. Nie można na to 

pozwolić i w tym przypadku. Trzeba ponosić koszty. W Urzędzie nie ma specjalistów. 

Sekretarz dodał, że na Komisji 13 czerwca mówiono o tym szerzej. Następnie poprosił                     

o zdrowy rozsądek. Gmina ma tak naprawdę tylko jedną  inną możliwość- wycofanie się.                  

To są rzeczy, które wydarzyły się za poprzednich kadencji, ktoś kiedyś przyjmował te podatki. 

Radny Rojek odparł, że przyjmowano je zgodnie z deklaracją. 

Sekretarz kontynuował. Zapytał kto z Radnych, nie licząc kilku, zgłosił się w celu uzupełnienia 

informacji w tej sprawie? Odpowiedział sam, że może ze dwie, trzy osoby. A Urząd czeka i jest 

do dyspozycji. Zaznaczył, że nie chce oczywiście nikogo urazić. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że niejednokrotnie ten temat był poruszany. Dodał, iż nie 

było potrzeby uzupełnienia wiedzy. 

Radny Stanisławczyk zawnioskował o zakończenie tematu. Opinia Komisji Budżetu była 

przecież pozytywna. 

ZAMKNIECIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 10 głosów „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”. 

Uchwała nr XL/269/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

B. Druk nr 2- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 

2013- 2025- przedstawiła Skarbnik Gminy pani Katarzyna Kruszyńska.  

DYSKUSJA - brak 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych (nieobecna Radna Marzena Molcan oraz Radny 

Robert Saraban). 

Oddano 11 głosów „za”. 

Uchwała nr XL/270/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie 

zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2015 została podjęta 

jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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C. Druk nr 3- w sprawie zamiany nieruchomości – przedstawił Sekretarz Gminy       

Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA - brak 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych (bez Radnej Marzeny Molcan). 

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

Uchwała nr XL/271/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

D. Druk nr 4- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej – przedstawił 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych (nieobecna Radna Marzena Molcan) 

Oddano 12 głosów „za”. 

Uchwała nr XL/272/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

E. Druk nr 5- w sprawie zbycia nieruchomości – przedstawił Sekretarz Gminy              

Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA 

 Radna Anna Britzen stwierdziła, że dziwi się, iż Gmina chce się pozbyć tej działki. 

Powinno się pomyśleć przyszłościowo czy na pewno jest sens pozbycia się tego. Za kilka lat 

teren ten może okazać się potrzebny. 

Radny Rojek poinformował, iż jest tego samego zdania. Mamy wiele atrakcyjnych działek,                

a sprzedając tą strzelamy sobie w kolano. 

Pani Skarbnik odparła, że Gmina ma wiele atrakcyjnych i ciekawych działek, ale żadna z nich 

mimo przetargów nie została sprzedana. Nic z zaplanowanych dochodów majątkowych w tym 

roku nie zrealizowano. Koszty cały czas są, mamy inwestycje i trzeba je opłacać. Poza tym 

konto Gminy wykazuje debet. Może nawet zabraknąć na wynagrodzenia, jeśli tak to będzie 

dalej funkcjonowało. 
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 Radny Basarab uznał, że nie stać nas na utrzymywanie tego terenu, bo może coś tam            

za 15 lat powstanie. Teraz ktoś to kupi, wybuduje coś i będzie płacił podatki. Obecna sytuacja 

budżetu skazuje nas na to. Nie można robić czegoś, żeby robić, no chyba, że chce się to robić 

naprzeciw Wójtowi. Radny zaapelował, żeby podjąć decyzję o sprzedaży. Trzeba wystawiać          

na rynek coraz szerszą gamę towaru. 

Sekretarz Gminy przypomniał, iż na Komisji Budżetu sprawa ta była żywo dyskutowana             

i została zaakceptowana. Analizowano to nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego,            

ale również pod względem funkcjonalności dla GOSiR-u. Wypowiadał się pan Dyrektor. Plany 

musiałyby być dalekosiężne. Sprzedaż nie tylko da jednorazowy wpływ dla budżetu. Jest to 

przemyślane. Teren ten nie jest łatwy dla inwestycji. Dodał, że atrakcyjne działki jakie 

posiadaliśmy zostały już sprzedane. Nie ma już wiele ciekawych terenów, mimo, iż lista jest 

długa. Trzeba poszukiwać rozwiązań praktycznych. W tej chwili nie ma możliwości 

zagospodarowania tego terenu. 

Przewodniczący Rady zabrał głos. Powiedział, iż na Komisji kierował się w te stronę, aby nie 

sprzedawać tego, myśląc o perspektywie przyszłości. Jednak odbył wizję w terenie i zmienił 

zdanie. Po sprzedaży tego zostanie nam jeszcze sporo miejsca na rozwój jednostki. 

Pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor GOSiR-u poinformował, że wypowiadał się już                   

na Komisji i podtrzymuje co wtedy powiedział. Jeśli mowa byłaby o planach odnośnie tego 

terenu w okresie do 5, 10 lat, to można byłoby się zastanawiać nad pozostawieniem. Jednak 

gdy mówimy o 30, 40 latach to nie ma o czym mówić. Jeśli jest zainteresowanie to trzeba               

to sprzedać. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych (nieobecna Radna Marzena Molcan). 

Oddano 7 głosów „za” i 5 „przeciw”. 

Uchwała nr XL/273/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

F. Druk nr 6 - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie 

Gminy Ustronie Morskie – przedstawiła Magdalena Kołosowska Kierownik Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

DYSKUSJA 

 Radna Britzen zapytała kiedy będę końcowe odbiory techniczne placów zabaw? 

Pani Kierownik odpowiedziała, że już się odbyły. 
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Radna przypomniała, iż prosiła, aby powiadomić kogoś z Rusowa, sołtysa lub radnych. 

Zapytała dlaczego Wójt uznał, że odbiory są sprawą wewnętrzną pomiędzy pracownikami? 

Pani Kierownik wyjaśniał, że wszystkie niedociągnięcia zostały zapisane w protokole i zostaną 

one poprawione. 

Radny Rojek zapytał kto był przy odbiorze? Trzeba tam wiele rzeczy dopracować, 

poprzykręcać, zegar jest w strzępach. Radny uznał, iż jest to arogancja ze strony Gminy.               

Nie chce się posłuchać ludzi, którzy coś wiedzą, mieszkają naprzeciwko tego i są zorientowani. 

Pani Kołosowska powiedziała, że protokół jest przyjęty z uwagami, a wykonawca ma 

wskazane terminy na wykonanie poprawek. 

Radny Rojek dodał, iż wykonawca brał ziemię z terenu przy kościele, a potem miał 

uporządkować ten teren. 

Radna Britzen zauważyła, że pan Sekretarz wcześniej powiedział, iż w każdej chwili można 

przyjść do Urzędu. A kiedy prosi się Urząd o poinformowanie o terminie odbioru nie uznaje się 

tego. Poprosiła, aby nie mówić, że współpraca jest dobra. 

Pan Sekretarz Gminy stwierdził, że szkoda, że nie ma pana Wójta. Powiedział, iż nie utajniał, 

że chcieli oni uczestniczyć w odbiorze, przekazał to panu Wójtowi, w związku z tym nie ma 

sobie nic do zarzucenia. Dodał, iż protokół jest przyjęty z uwagami. Ogrodzenie od strony 

straży zostanie zrobione. Poza tym zaznaczył, że „włodarze” Rusowa umówili się na coś                  

z wykonawcą, o czym Urząd w ogóle nie wiedział. Zwrócił się do Radnej, iż „mówi pani                 

o współpracy, a tu co”. Nie dotarły do Urzędu informacje o tych ustaleniach, Sekretarz 

pierwszy raz o tym słyszy. Były to ustalenia poza umową. Dodał, że jest tym zaskoczony.              

Na koniec zadeklarował, że takie głosy mieszkańców są ważne. 

Radna Britzen poprosiła, aby nie oceniać ich w ten sposób. Teren jest tak ukształtowany, a nie 

inaczej. Mieszkańcy widzieli, że brakuje ziemi, w związku z tym chcieli pomóc i powiedzieli, 

że mogą wziąć tam koło kościoła. Ludzie zaangażowali się, żeby było to dobrze zrobione. 

Sekretarz odparł, iż prosił, żeby nie insynuować, że nie ma z jego strony dobrej woli. Chodzi o 

to, że jeśli wykonawca się nie wywiązał z pewnych ustaleń, to trzeba było o tym powiedzieć                  

i Urząd by to egzekwował. 

Radna Britzen przypomniała, że Wójta nie było na Komisji i nie wiedział o ustaleniach. 

Przewodniczący Rady zaproponował, żeby pochylić się nad tymi odbiorami, czy nie byłoby 

warto zaangażować w nie czynnik publiczny. Kiedyś tak to funkcjonowało. Nic się nie stanie 

jak osoby zainteresowane będą w tym uczestniczyć. 

Sekretarz dodał, że decyzje odnośnie tego podejmuje Wójt. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych (nieobecne: Radna Marzena Molcan                  

i Irena Krawczyk). 

Oddano 11 głosów „za”. 

Uchwała nr XL/274/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

PRZERWA. | PO PRZERWIE. 

G. Druk nr 7- w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – 

przedstawiła Magdalena Kołosowska Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych (nieobecni: Radna Marzena Molcan, Irena 

Krawczyk, Anna Britzen oraz Radny Stefan Dymański). 

Oddano 9 głosów „za”. 

Uchwała nr XL/275/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

H. Druk nr 8- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych 

obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Helios” 

zlokalizowanego przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim – przedstawił Dyrektor GOSiR-u. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych (nieobecni: Radna Marzena Molcan, Irena 

Krawczyk, Anna Britzen oraz Radny Stefan Dymański). 

Oddano 9 głosów „za”. 
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Uchwała nr XL/276/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących na 

terenie „Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej w 

Ustroniu Morskim została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

I. Druk nr 9- w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących włączenia drogi 

ekspresowej S-6, w tym obwodnicy Sianowa i Koszalina, do programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014 – 2020 – przedstawił Przewodniczący Rady Krzysztof 

Grzywnowicz. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych (nieobecni: Radna Marzena Molcan, Irena 

Krawczyk, Anna Britzen oraz Radny Stefan Dymański). 

Oddano 9 głosów „za”. 

Uchwała nr XL/277/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego 

oraz działań innych instytucji dotyczących włączenia drogi ekspresowej S-6, w tym 

obwodnicy Sianowa i Koszalina, do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 

2020 została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

J. Druk nr 10- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu – 

przedstawiła Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych (nieobecni: Radna Marzena Molcan, Irena 

Krawczyk, Anna Britzen oraz Radny Stefan Dymański). 

Oddano 9 głosów „za”. 

Uchwała nr XL/278/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 roku              

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



20 
 

 AD. 5., 6. I 7. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM, DYSKUSJA – INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

Pisemna informacja stanowi złącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady powiedział, iż przechodzimy do kolejnego punktu jakim jest informacja 

Wójta. Co prawda nie ma ani pana Wójta ani pana Sekretarza. Stwierdził, że sytuacja                    

ta potrzebuje komentarza, ale pozwoli sobie na niego w chwili kiedy oboje będą obecni. 

DYSKUSJA 

 Radny Tomasz Stanisławczyk zabrał głos. Powiedział, że doszły go pewne słuchu, 

dlatego też wybrał się, aby zobaczyć nowe zejścia na plażę. Stwierdził, iż są one 

niebezpieczne. Ładnie wyglądają, ale są zbyt strome, a stopnie są za wąskie. Uczęszcza                

na nich wiele osób starszych mających problem z chodzeniem. Radny zapytał czy to 

konsekwencja tego, że ktoś się niedopatrzył takiej możliwości? 

Pani Kierownik Kołosowska odpowiedziała, iż do Urzędu również docierają takie słuchy. 

Zejścia zostały wykonane jednak zgodnie z projektem. Na tym etapie nie można już nic 

zrobić. Klif jest taki, a nie inny. Zejścia mogą sprawiać wrażenia stromych. 

Pan Czachorowski dodał, że zejścia są wykonane zgodnie z przepisami. Wolą było,                   

aby przylegały do klifu. Ten ma 8 metrów, więc schody musiały być tak zrobione,                    

żeby spełniały wymogi. Zostały zrobione zgodnie z wszystkimi ustaleniami. Zostaną 

odebrane prze nadzór wojewódzki. Następnie przypomniał, iż kiedyś plaża w tych miejscach 

miała zaledwie 2 metry, dziś jest szersza. Projekty były sporządzane kilka lat temu, ważny był 

wtedy każdy metr plaży. Dodał, że jeśli coś się komuś stanie podczas przemierzania schodów 

to my jesteśmy czyści, gdyż mamy wszystkie wymagane odbiory. 

Przewodniczący Rady uznał, iż wydaję się, że na etapie realizacji można wnosić zmiany,                 

a nawet trzeba to robić. Jest fajnie, że te zejścia są, jednak nie jest to do końca zrobione                

jak powinno. 

Pani Kierownik wtrąciła, że zmiany wiązałyby się z czasem, zmianą projektu i opiniami. 

Przewodniczący kontynuował. Stwierdził, że byłoby to lepsze niż to co jest teraz, czyli 

negatywne głosy ludzi. Mogły być one ustawione równolegle do klifu, wtedy kąt nachylenia 

byłby inny. Niewątpliwie jest to utrudnienie dla wielu osób. Na koniec poprosił,                          

aby w przyszłości przy kolejnych inwestycjach zwrócić na to uwagę. 

 Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy. Poinformował, że projekty były 

sporządzone w 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Ryby. Wniosek był złożony                   

w ubiegłym roku. Zmiana projektu odbiłaby się na dofinansowaniu. Ciężko powiedzieć              

czy byłaby co do tego akceptacja ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Obowiązuje 

procedura. Projekty nie były wykupione w chwili ich sporządzenia. Teraz żąda się od nas 

40 000 zł za wykup tego. Pan Dzik pomaga nam to rozwiązać. Tak to jest jak jeden włodarz 

coś zaczyna, a drugi kończy. Uznał, iż nie chce się w tej chwili tłumaczyć. Dodał, że myślano 
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również o zjeździe dla niepełnosprawnych, lub windzie, ale byłby to tylko problem. Poza tym 

poniosłoby to za sobą duże koszty, wiązałoby się też ze zmianami w budżecie. Mimo 

wszystko jest zadowolenie z nowych zjeść. Projekty były sporządzone na realność tamtych 

lat. Wówczas nie było ostróg na całym brzegu, ukształtowanie klifu było inne. 

Przewodniczący Rady odparł, iż nie ma pełnej radości. Przypomniał, że to samo było                   

przy projekcie w Kukini. Był restart z budową placu. Można było to zmienić. Trzeba 

wcześniej to analizować, po to, aby później w pełni efekt zadawalał. Zaproponował, że może 

przedkładać to komisji Rady, przecież to nic nie kosztuje. 

Sekretarz dodał, iż nawet lepiej, bo wtedy komisja ponosi współodpowiedzialność. 

Zadeklarował, że przy kolejnych projektach będzie się to realizować w ten sposób, będzie 

konsultacja. 

 Radny Mirosław Szymanek zapytał na jakim etapie przygotowania jest Gmina jeżeli 

chodzi o gospodarkę odpadami? Jak Urząd ocenia nasze przygotowanie? Ile deklaracji jeszcze 

nie wpłynęło? Stwierdził, że temat jest trudny dla całego kraju, a po 1 lipca pojawi się 

zapewne wiele pytań. 

Sekretarz odpowiedział, iż ciężko jest mu samemu odpowiedzieć na pytanie, ponieważ 

przygotowanie do nowego systemu było pracą zespołową. Objęliśmy systemem 

nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkała. Uznał, że na dzień dzisiejszy zdecydowałby się 

tylko na niezamieszkałe, byłoby prościej. Rozmowy były długie i żmudne. Nie wiadomo jak 

to ruszy od lipca, nie wiemy do końca czy się wyrobimy. Zieleń Miejska jest przygotowana, 

ale też nie gwarantuje, że wszystko pójdzie łatwo. Będziemy to co zrobiliśmy oceniać za pół 

roku. Może będzie trzeba wtedy zmienić uchwały. Na koniec dodał, iż deklaracje na pewno 

nie wpłynęły jeszcze wszystkie. W tej chwili jest jeszcze wiele niepewności. 

  AD. 7. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XL Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie. Wcześniej życzył wszystkim udanego, słonecznego lata, 

najazdu turystów i powodzenia w interesach, oraz podziękował za przybycie i poinformował, 

że w pracy Rady odbywać się będzie teraz wakacyjna przerwa. 

Czas trwania sesji: 8
40

 – 13
15

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Jędrzejewska 


