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PROTOKÓŁ NR XL/2017 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU 

Proponowany porządek obrad:    

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum 

2. Wręczenie nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2018-2025- dyskusja, podjęcie uchwały  

4. Wolne wnioski. 
5.  Zamknięcie sesji. 

 
 

1. Sprawy organizacyjne  
a) Otwarcie części uroczystej,  

podsumowanie działalności Rady Gminy w 2017 roku (czas rejestracji: 00:00-3:15) 
b)  Stwierdzenie quorum: w posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych, nieobecny Radny 

Marek Leciaho – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do wglądu w Biurze Rady 
(czas rejestracji 08:55 – 09:04). 
 

2. Wręczenie Nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej (czas 
rejestracji: 03:17-08:35) 

Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy o zmianę porządku obrad zgodnie z obowiązującym 
od dnia 26.12.2017 roku Statutem Rady Gminy Ustronie Morskie 
(czas rejestracji: 09:05-10:34) 

3. Głos mieszkańców. 
4. Przedstawienie projektów uchwał. 



str. 2 
 

5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji. 

GŁOSOWANIE – zmiana porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 14 głosów „za” 

Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie. 
 

3. Głos mieszkańców (czas rejestracji 10:35 – 21:32) 

Głos zabrali mieszkańcy ulicy Topolowej (Pan Bartosz Podleżański, Pani Helena Wojda, Pani 
Wawrzonkowska Jadwiga, Pani Rosińska Janina) dziękując Wójtowi i Radzie za budowę 
chodnika, mimo, że nie znajdował się w budżecie gminy na 2017 rok. Wnioskowali o 
sprzątnięcie błota z ulicy, przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w 
związku z planowaną budową chodnika po drugiej strony ulicy, jak i również o budowę zatok 
parkingowych. Proszono, aby chodnik był zrobiony od końca do końca z zatoczkami, aby nie 
trzeba było omijać zieleni i samochodów. Zasygnalizowano, że jak nie było chodnika nie było 
kolein i błota.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podkreślił, że droga jest bardzo wąska, na 
końcu ulicy są zrobione miejsca postojowe. Poinformował, że była propozycja, aby wyciąć 
drzewa, mieszkańcy nie godzą się. Rada Sołecka wpisała zadanie do budżetu na 2018 rok, 
zabezpieczono 5 000, 00 zł na dokumentację wraz z zatoczkami i wjazdami na posesję.  

 
4. Przedstawienie projektów uchwał czas rejestracji od 21:38 

Druk nr 1 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 - dyskusja, 
podjęcie uchwały - czas rejestracji: 21:44 – 49:55 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką do 
projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie (autopoprawka stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu) wraz z uchwałą nr CXL.621.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok pozytywnie opiniującą projekt 
uchwały budżetowej (uchwała RIO stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub 
zaopiniował pozytywnie projekt uchwały wraz z autopoprawką Pana Wójta. 

Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Razem Zenon Wajgert poinformował, że klub 
radnych nie wydał opinii.  

Dyskusja. 
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Brak dyskusji. 
 

GŁOSOWANIE - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 
z autopoprawką Wójta (czas rejestracji: 48:40 - 49:55) 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 6 głosów „wstrzymujących” 

• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska  

Uchwała nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 została podjęta 
większością głosów.  

Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2018-2024 - dyskusja, podjęcie uchwały - czas rejestracji: 50:00- 53:44 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska w związku z podjętą autopoprawką do projektu 
budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2018 zgłosiła w imieniu Wójta autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2018-2024: zmian po stronie wydatków bieżących na minus 114 740, 00 zł, 
zmian po stronie wydatków majątkowych w wysokości 316 740, 00 zł. Powiadomiła, że 
projekt uchwały został Radnym przedstawiony i stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia 
78/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2017 roku oraz, że Regionalna 
Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną do projektu uchwały.  
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Dyskusja. 
Brak dyskusji 
 
GŁOSOWANIE - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Ustronie Morskie na lata 2018-2024 (czas rejestracji: 52:55 -53:44) 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 6 głosów „wstrzymujących” 

• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska  

Uchwała nr XL/310/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017 roku w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 
2018-2024 została podjęta większością głosów.  

5. Interpelacje i zapytania Radnych (czas rejestracji: 53:50 – 54:00) 
Brak. 

4. Wolne wnioski (czas rejestracji: 54:03 – 1:09) 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz poruszył temat śmieci wyrzucanych dość regularnie w 
granicach Czerwonej Rzeczki. Prosił, aby dogadać się z gminą Będzino i spowodować, aby 
teren ten był sprzątany. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poinformował, że z roku na rok w tym 
obszarze jest ten sam problem, który jest zgłaszany Wójtowi gminy Będzino, który nie ma 
służb, posiłkuje się pracownikami zieleni. Dodał, że gmina ma kamerę, można nagrać z 
ukrycia. Podziękował za przyjętą uchwałę budżetową na 2018 rok. 
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Radny Tomasz Rymaszewski zwrócił uwagę na teren przy działkach w Wieniotowie między 
drogą a działkami, który jest zalewany, prosił, aby zorientować się, czym jest to 
spowodowane. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zorientuje się.  

Radny Andrzej Basarab poruszył temat dróg powiatowych – ulica Rolna wymaga naprawy, są 
dziury, Zarząd Dróg Powiatowych był i naprawiał, po deszczu wszystko się rozmyło. 
Apelował, aby nie wydawać pieniędzy bezsensownie, droga ulega degradacji. Lepiej 
naprawić mniej dróg, a sensownie. Podkreślił, że powiat zapomina o gminie Ustronie 
Morskie, gmina wspiera wiele inwestycji, wspólnie realizuje zadania z budżetu gminy.  Czy 
droga łącząca do 11 do zjazdu na 6 jest przewidziana do odbudowy po zakończeniu realizacji 
inwestycji.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poinformował, że rozmawia z powiatem, 
który ma duże inwestycje, drogi są degradowane, są podpisane porozumienia. Powiat ma 
odtworzyć drogi, na wysokości Burco była zalepiana dziura w drodze, po dwóch tygodniach 
znowu jest.  Podkreślił, że mieszkańcy i turyści nie wiedzą, która droga jest gminna, a która 
powiatowa, patrzą globalnie na gminę, dlatego będzie to monitował.   

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta podziękowała Radnym, Wójtowi, Pani Urszuli 
Czachorowskiej, Panu Grzegorzowi Czachorowskiemu, Panu Kamilowi Lepie za inwestycje 
w Rusowie, za owocną współpracę, oraz za to, że byli dla niej w tym roku bardzo pomocni.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska podsumowując rok podziękowała 
Radnym za trudną i nie zawsze wdzięczną pracę na rzecz społeczności i poświęcony czas, za 
udział w życiu gminy stowarzyszeniom i lokalnym działającym kołom, za wkład w 
podnoszenie atrakcyjności miejscowości i aktywowanie różnych grup społecznych. 
Podziękowała za współpracę i zaangażowanie Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Panu 
Sekretarzowi, kierownikom referatów i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, 
Sołtysom za włożony trud i wiele inicjatyw. Życzyła, żeby nowy 2018 rok był to rok 
wyjątkowy i niezapomniany, wzajemnego zrozumienia, pomyślności oraz spełnienia 
postanowień. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknęła XL sesję Rady 
Gminy.  

 

Czas trwania sesji : 9:00 – 10:37 
Protokołowała: Joanna Korczyk 
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