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PROTOKÓŁ NR XLI/2018 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU 

Proponowany porządek obrad:    

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

 
2. Przyjęcie protokołów: 

• nr XXXVIII/2017 z 29 listopada 2017 roku; 
• nr XXXIX/2017 z 20 grudnia 2017 roku; 
• nr XL/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 
4. Głos mieszkańców. 
5. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – zmieniający uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych 
komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 – zmieniający uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych 
komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Ustronie Morskie - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 3 - zmieniający uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych 
komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Ustronie Morskie - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 4 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i składów 
osobowych komisji Rolnictwa Rady Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 5 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 – w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie 
Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Druk nr 8 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Ustronie Morskie - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9 – w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 10 - w sprawie nabycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 11 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Ustronie ul. Kołobrzeska” w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

Druk nr 12 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe” – dyskusja, podjecie uchwały; 

Druk nr 13 – w sprawie zbycia nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały.  

Druk nr 14 – w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – dyskusja, podjęcie uchwały 

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym – dyskusja. 
8. Interpelacje i zapytania radnych - dyskusja. 
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11.  Zamknięcie sesji. 

 
 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) Otwarcie (czas rejestracji 00:00 – 00:18) 

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 15 Radnych (załącznik do 
protokołu do wglądu w Biurze Rady). 

Wniosek formalny Radnego Andrzeja Basaraba o zmianę porządku obrad wprowadzenie do 
porządku obrad druku uchwały nr, 1 jako punkt 2 przed przyjęciem protokołów z poprzedniej 
sesji – druk uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy (czas rejestracji 
00:30 – 03:20) 

GŁOSOWANIE – WNIOSEK FORMALNY 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

Oddano 5 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Porządek obrad został zmieniony większością głosów. 

GŁOSOWANIE – porządek posiedzenia po zmianach (czas rejestracji 03:23 -04:45 ) 

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 5 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Porządek obrad został przyjęty większością głosów. 

Radny Andrzej Basarab przedstawił wniosek o odwołanie Radnej Bernadety Borkowskiej z 
funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Ustroniu Morskim – załącznik do wglądu w Biurze 
Rady (czas rejestracji 04:45 - 05:50). 
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Radny Stanisław Bęben przedstawił uzasadnienie w sprawie odwołania radnego z funkcji 
przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim, po czym przekazał projekt uchwały 
Przewodniczącej Rady Gminy (załącznik do wglądu w Biurze Rady lub http://bip.ustronie-
morskie.pl/ – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 2018 – sesja nr 41) - czas rejestracji 
06:03 - 07:25. 

Przyszedł Radny Zenon Wajgert. 

Dyskusja (czas rejestracji: 08:10 - 08:40) 

Radny Marek Leciaho dopytywał, czy nie powinno odbyć się głosowanie tajne w sprawie 
odwołanie, jeśli tak, trzeba powołać komisję skrutacyjną.  

POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ  

Radny Piotr Barycki zgłosił Radną Marzenę Molcan, która wyraziła zgodę.  

Radny Marek Iwańczyk zgłosił Radną Zofię Majewską, która wyraziła zgodę. 

Radny Andrzej Basarab zgłosił Radną Sylwię Kręglewską, która wyraziła zgodę.  

(czas rejestracji: 09:15 - 10:30) 

Radny Andrzej Basarab zgłosił wniosek, aby w trakcie przerwy przygotować projekt 
uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz poparła wniosek Radnego Andrzeja Basaraba, Rada 
Gminy jest to organ kolegialny, podejmuje decyzje w formie uchwał (czas rejestracji: 09:15 - 
11:20). 

Przerwa (czas rejestracji: 11:46 – 34:35) 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum (czas rejestracji: 
34:35 – 34:45) 

GŁOSOWANIE w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie (czas 
rejestracji: 34:48 – 37:04) 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

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

• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Nie głosował Radny Marek Leciaho 
Uchwała nr XLI/311/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem 
Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością głosów. 

Radna Zofia Majewska poinformowała, że komisja skrutacyjna jest gotowa do pracy, jako 
Przewodnicząca komisji przedstawiła regulamin głosowania – załącznik wglądu w Biurze 
Rady wskazano, że urna jest pusta, następnie Radni wg kolejności alfabetycznej oddawali 
swój głos w głosowaniu tajnym. Komisja skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia w 
celu przeliczenia głosów. Przewodnicząca komisji odczytała protokół komisji Skrutacyjnej – 
załącznik do wglądu w Biurze Rady, informując, że Rada liczy 15 Radnych, w głosowaniu 
wzięło udział 15 Radnych, oddano 15 głosów ważnych za odwołaniem Przewodniczącego 
Rady Gminy głosowało 8 Radnych. Komisja stwierdziła odwołanie Radnego z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie 

Radny Marek Leciaho dopytywał, co będzie z głosami, bo komisja nie odczytała tego, czy 
będzie komisja, która to zniszczy. 

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz poinformowała, że jest protokół z posiedzenia, do 
którego załącznikiem są karty do głosowania. Dokumenty te nie mogą być zniszczone, zostają 
w dokumentacji Biura Rady. Komisja Skrutacyjna przeprowadza czynność techniczną, nie 
jest właścicielem i nie jest jedynym organem, który dysponuje dokumentami, wszyscy mają 
do nich dostęp.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla dodał, że w regulaminie w § 6 pkt. 2 jest zapis, że 
protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały, bezpośrednim załącznikiem do 
protokołu są karty do głosowania i regulamin, co stanowi całość dokumentacji z głosowania.  
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Radna Bernadeta Borkowska odczytała treść uchwały nr XLI/312/2018 Rady Gminy 
Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie odwołania Radnego z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

Uchwała nr XLI/312/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie odwołania Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim 
została podjęta większością głosów.  

Radna Bernadeta Borkowska poinformowała, że nie jest tajemnicą, że będzie startowała na 
stanowisko Wójta w przyszłych wyborach, ma nadzieję, że nie jest to związane z tym, jak 
zostało postąpione.  

Przekazała insygnium Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Krzysztofowi Grzywnowiczowi. 
(czas rejestracji: 37:15 - 01:00:30) 

Przerwa. 

Po przerwie (czas rejestracji: 01:00:30 - 01:12:16) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz podziękował pani 
Przewodniczącej w imieniu własnym i klubu za to, że za jej przywództwem działalność Rady 
była transparentna, niezależna od organu wykonawczego (czas rejestracji 01:12:20 – 
01:13:45) 

Radna Marzena Molcan złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad, 
wprowadzenie w punkcie 3 druku nr 3 projekt uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady 
Gminy.  

GŁOSOWANIE – poszerzenie porządku obrad na wniosek Radnej Molcan 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

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

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

Porządek obrad został poszerzony większością głosów. 

Radny Stanisław Bęben wnioskował o 5 minut przerwy (czas rejestracji 01:13:45 – 
01:16:10). 

Przerwa 01:16:10  
Po przerwie 01:20:35 

Radny Stanisław Bęben odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Radnego na funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim (załącznik do wglądu w Biurze Rady 
lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 2018 – sesja nr 
41), po czym przekazał projekt Wiceprzewodniczącemu Rady. 

Radny Andrzej Basarab wnioskował, aby przed przerwą wybrać komisję Skrutacyjną, żeby 
komisja Skrutacyjna została w tym samym składzie.  

Radna Bernadeta Borkowska wnioskowała o nowy skład komisji, żeby do komisji 
Skrutacyjnej wszedł Radny z drugiego klubu.  

Radny Marek Leciaho zauważył, że członek komisji może być kandydatem na 
Przewodniczącego Rady. 

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz podkreśliła, że osoby, które mają wejść do komisji 
wyrażają zgodę, jest to oczywiste, że wchodząc do komisji nie przyjmą propozycji 
kandydowania na Przewodniczącego Rady  

GŁOSOWANIE – wniosek, aby przed przerwą wybrać komisje Skrutacyjną 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

Oddano7 głosów „za” 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 

Oddano 8 głosów „wstrzymujących” 
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• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radna Sylwia Kręglewska  

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.  

Radny Piotr Barycki zgłosił do komisji Skrutacyjnej Radną Bernadetę Borkowską, która 
wyraziła zgodę. Radny Andrzej Basarab zgłosił do pracy w komisji Radną Majewską i Radną 
Kręglewską, które również wyraziły zgodę.  

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz zwróciła uwagę, że należy zaproponować 
kandydatów na Przewodniczącego Rady, żeby komisja wiedziała, jakie dokumenty 
przygotować, ponieważ inne są karty do głosowania jak jest jeden kandydat, a inne jak jest 
więcej kandydatów.  

Radny Wajgert zwrócił uwagę, że zgodnie z § 23 statutu gminy w punktem 4 
Przewodniczący może zarządzić do 4 przerw technicznych do 30 minut każda, 
niewymagających zgody Rady. Podkreślił, że jest to 4 przerwa techniczna.  

Radna Marzena Molcan zaproponowała na Przewodniczącego Rady Radnego Andrzeja 
Basaraba, Radnego z najdłuższym stażem w samorządzie, który cieszy się dużym zaufaniem 
wśród mieszkanców, działacza społecznego, od wielu lat w zarządzie OSP, który przez dwie 
kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, przez dwie kadencje był 
Wiceprzewodniczącym Rady, bardzo dobrze sprawdził się na tym stanowisku, sesje pod jego 
przewodnictwem przebiegały bardzo sprawnie.  

Radny Andrzej Basarab wyraził zgodę.  

Radna Bernadeta Borkowska zgłosiła na Przewodniczącego Rady Radnego Krzysztofa 
Grzywnowicza, który ma staż w samorządzie i dobrze zna przepisy prawa. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz nie wyraził zgody. 

Radna Bernadeta Borkowska zaproponowała na Przewodniczącego Rady Radnego 
Mirosława Dziewiałtowicza, który nie wyraził zgody.  

(czas rejestracji 01:20:35 – 01:31:31) 

Przerwa. (01:31:34-01:58:49) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz przedstawił skład komisji 
Skrutacyjnej: Radna Borkowska, Radna Kręglewska, Radna Majewska 
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GŁOSOWANIE w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad powołaniem Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie (czas 
rejestracji: 01:58:55 – 02:00:50) 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 12 głosów „za” 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 2 głosów „wstrzymujących” 

• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 

W głosowaniu nie brał udziału: 
• Radny Zenon Wajgert 

Uchwała nr XLI/313/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad powołaniem 
Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością głosów.  

Radna Zofia Majewska poinformowała, że komisja skrutacyjna jest gotowa do pracy, jako 
Przewodnicząca komisji przedstawiła regulamin głosowania – (załącznik do wglądu w Biurze 
Rady), wskazano, że urna jest pusta, następnie Radni wg kolejności alfabetycznej oddawali 
swój głos w głosowaniu tajnym. Komisja skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia w 
celu przeliczenia głosów. Przewodnicząca komisji odczytała protokół komisji Skrutacyjnej – 
załącznik do wglądu w Biurze Rady, informując, że Rada liczy 15 Radnych, w głosowaniu 
wzięło udział 15 Radnych, oddano 15 głosów ważnych.  Za powołaniem Radnego Andrzeja 
Basaraba na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 8 Radnych, 7 było przeciw. Komisja 
stwierdziła powołanie Radnego Andrzeja Basaraba na funkcję Przewodniczącego Rady 
Gminy Ustronie Morskie. 
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Uchwała nr XLI/314/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie powołania Radnego na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim została podjęta większością głosów.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz przekazał prowadzenie obrad nowo 
wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Andrzejowi Basarabowi (czas rejestracji: 
02:00:50 – 02:18:50) 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab podziękował za zaufania, poinformował, 
że będzie starał się prowadzić obrady sesji sprawnie, aby były one zjednoczeniem, żeby Radni 
służyli dla społeczeństwa z poszanowaniem i z jednością, ponieważ jako Radni są powołani, 
jako służba społeczna.  

Radny Piotr Barycki złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o druk nr 5 w 
sprawie odwołania Radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim.  

Radny Tomasz Rymaszewski przychylił się do wniosku Radnego Baryckiego.  

GŁOSOWANIE – poszerzenie porządku obrad na wniosek Radnego Baryckiego 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Sylwia Kręglewska  
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 3 głosy wstrzymujące 

• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Denis Tomala 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Nie brali udziału w głosowaniu 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Marek Leciaho 



str. 11 
 

Porządek obrad został poszerzony większością głosów. 
 
Radny Piotr Barycki przedstawił wniosek o odwołanie Radnego Krzysztofa Grzywnowicza 
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, pod którym podpisali się Radny Barycki, 
Radna Molcan, Radny Basarab, Radny Żołnierczuk, Radny Iwańczyk, Radny Bęben 
(załącznik do wglądu w Biurze Rady). 

Radny Marek Iwańczyk zgłosił do komisji Skrutacyjnej Radną Zofię Majewską, która 
wyraziła zgodę.  

Radny Roman Żołnierczuk zgłosił do pracy w komisji Skrutacyjnej Radną Sylwię 
Kręglewską, która wyraziła zgodę.  

Radny Piotr Barycki zgłosił do pracy w komisji Radną Bernadetę Borkowską, która nie 
wyraziła zgody.  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab zgłosił do pracy w komisji Radną Marzenę 
Molcan, która wyraziła zgodę.  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab wnioskował o przerwę w celu 
przygotowania kart do głosowania i projektu uchwały o powołaniu komisji Skrutacyjnej. 

GŁOSOWANIE wniosek Przewodniczącego Rady o zarządzenie przerwy technicznej: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

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

Oddano 2 głosy „przeciw” 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 5 głosów „wstrzymujących” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
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• Radna Bernadeta Borkowska 
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. 
 
Czas rejestracji: 02:19:00 – 02:30:03 

Przerwa techniczna czas rejestracji 02:30:08 – 02:56:21 

Radny Andrzej Basarab przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
Skrutacyjnej w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w składzie Radna 
Majewska, Radna Kręglewska, Radna Molcan (załącznik do wglądu w Biurze Rady lub 
http://bip.ustronie-morskie.pl  – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 2018 – sesja nr 41) 

Radny Krzysztof Grzywnowicz dopytywał, w jakim celu na projekcie uchwały są podpisy 
Radnych z Klubu Sami Swoi. Uzyskał od Przewodniczącego Rady odpowiedź, że mógł się 
podpisać każdy, kto chciał. Radny Grzywnowicz odparł, że jest to nowość i ciekawostka, bo 
tak nie było. Radna Molcan podkreśliła, że pod projektem są też podpisy niezależnych 
Radnych. Radny Grzywnowicz wnioskował o odczytanie nazwisk, Przewodniczący Rady 
poinformował, że pod projektem podpisali się Radny Barycki, Radny Bęben, Radny 
Iwańczyk i Przewodniczący Rady Basarab.   

GŁOSOWANIE w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

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

Oddano 7 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
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Uchwała nr XLI/315/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością głosów.  

Radna Zofia Majewska poinformowała, że komisja skrutacyjna jest gotowa do pracy, jako 
Przewodnicząca komisji przedstawiła regulamin głosowania – (załącznik do wglądu w Biurze 
Rady), wskazano, że urna jest pusta, następnie Radni wg kolejności alfabetycznej oddawali 
swój głos w głosowaniu tajnym. Komisja skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia w 
celu przeliczenia głosów. Przewodnicząca komisji odczytała protokół komisji Skrutacyjnej – 
załącznik do wglądu w Biurze Rady, informując, że Rada liczy 15 Radnych, w głosowaniu 
wzięło udział 15 Radnych, oddano 15 głosów ważnych.  Za odwołaniem Radnego Krzysztofa 
Grzywnowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 8 Radnych, 7 było przeciw. 
Komisja stwierdziła odwołanie Radnego Krzysztofa Grzywnowicza z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab odczytał uchwałę w sprawie odwołania 
radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  

Uchwała nr XLI/316/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim została podjęta większością głosów.  
Czas rejestracji 02:56:21 – 03:17:02 

Radna Marzena Molcan złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad 
i wprowadzenie w punkcie 6 projektu nr 6 o powołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

GŁOSOWANIE wniosek formalny – poszerzenie porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

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

Oddano 7 głosów „przeciw” 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
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• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Wniosek formalny został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.  

Radna Marzena Molcan przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Radnego na 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie, pod którym podpisało się 5 
Radnych. Radny Wajgert wnioskował o odczytanie nazwisk Radnych, którzy podpisali się 
pod projektem uchwały. Przewodniczący Rady Andrzej Basarab poinformował, że pod 
projektem podpisał się Radny Bęben, Radny Basarab, Radny Iwańczyk, Radny Żołnierczuk i 
Radna Molcan.  

Radny Piotr Barycki zaproponował, aby skład komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian – 
Radna Majewska, Radna Kręglewska, Radna Molcan. Nie było sprzeciwu. Radna Molcan, 
Radna Majewska i Radna Kręglewska wyraziły zgodę.  

GŁOSOWANIE w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

Oddano 2 głosy „przeciw” 
• Radny Marek Leciaho 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 

Radny Krzysztof Grzywnowicz nie brał udziału w głosowaniu.  
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Uchwała nr XLI/317/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad powołaniem 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością głosów.  

Radna Zofia Majewska zgłosiła na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radnego Piotra 
Baryckiego uzasadniając, że jest to aktywny Radny pracujący na rzecz społeczności gminy, 
który cieszy się dużym zaufaniem wśród mieszkańców. Radny Barycki wyraził zgodę.  

Brak innych kandydatur. 

Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o przerwę techniczną w związku z 
przygotowaniem kart do głosowania.  

GŁOSOWANIE wniosek Przewodniczącego Rady o zarządzenie przerwy technicznej: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

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

Oddano 3 głosy „przeciw” 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Oddano 4 głosów „wstrzymujących” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. 
Czas rejestracji: 03:17:02 – 03:25:04 

Przerwa techniczna czas rejestracji: 03:25:04 – 03:44:10 

Radna Zofia Majewska poinformowała, że komisja skrutacyjna jest gotowa do pracy, jako 
Przewodnicząca komisji przedstawiła regulamin głosowania – (załącznik do wglądu w Biurze 
Rady), wskazano, że urna jest pusta, następnie Radni wg kolejności alfabetycznej oddawali 
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swój głos w głosowaniu tajnym. Komisja skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia w 
celu przeliczenia głosów. Przewodnicząca komisji odczytała protokół komisji Skrutacyjnej – 
załącznik do wglądu w Biurze Rady, informując, że Rada liczy 15 Radnych, w głosowaniu 
wzięło udział 15 Radnych, oddano 14 głosów ważnych, 1 głos nieważny, do pełnienia funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy podano kandydaturę Radnego Piotra Baryckiego, 
kandydat w wyniku tajnego głosowania otrzymał 8 głosów „za”, 6 „przeciw”. Komisja 
stwierdziła, że Radny Piotr Barycki został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

Radny Zenon Wajgert poprosił o wyjaśnienie, dlaczego głos został uznany za nieważny. 
Otrzymał odpowiedź od Przewodniczącej komisji Skrutacyjnej, że głos był uznany za 
nieważny, ponieważ przy wybranej opcji zamiast znaku X był postawiony V. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab odczytał uchwałę w sprawie powołania 
radnego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

Uchwała nr XLI/318/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie powołania radnego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim została podjęta większością głosów.  

Czas rejestracji: 03:44:10 – 04:01:50 

2. Przyjęcie protokołów (czas rejestracji: 04:02:02 - 04:03:10) 
• nr XXXVIII/2017 z 29 listopada 2017 roku; 
• nr XXXIX/2017 z 20 grudnia 2017 roku; 
• nr XL/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

GŁOSOWANIE w sprawie przyjęcia protokółów: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 7 głosów „za” 
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 

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

• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
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• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 
Protokóły zostały przyjęte większością głosów.  

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 
oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja (czas rejestracji 
04:03:12 – 04:37:01) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy Ustronie Morskie (czas rejestracji 04:03:20–04:07:08), informację o 
przeprowadzonych przetargach (czas rejestracji 04: 07: 20 – 04: 09: 25), informację dot. 
zamówień publicznych - (załącznik do wglądu w Biurze Rady) 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski poinformował, że do postępowania na odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie wpłynęła oferta 
z MZZDiOŚ oraz z firmy JOTKO z Karlina, która wygrała przetarg. Różnica między firmami 
to ponad dwa miliony złotych, umowa zostanie podpisana, nie będzie podwyżki opłat za 
wywóz śmieci, opłata zostanie na tym samym poziomie, co jest, gdyby wygrała firma z 
Kołobrzegu trzeba by było podnieść opłaty. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla kontynuował przedstawianie informacji dot. zamówień 
publicznych (czas rejestracji 04:09:25–04:14:29), stan realizacji zadań inwestycyjnych (czas 
rejestracji: 04:14:30–04:17:58) - załącznik do wglądu w Biurze Rady 

Radny Zenon Wajgert dopytywał, jaka jest kwota zadania odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie. Uzyskał 
odpowiedź od Wójta, że z przetargu wyszło 3 635 000, 00 zł Jotko, a Zieleń Miejska ponad 
5 000 000, 00 zł. Przetarg zorganizowany jest na 3 lata, miesięczny koszt brutto 106 920, 00 
zł na 10 miesięcy, terminy uciekały, ponieważ 40 dni informacja musiała widnieć, jest jeszcze 
10 dni na podpisanie umowy, w specyfikacji jest zapis od 1 marca. Zieleń Miejska zbiera 
pojemniki, firma Jotka jest przygotowana. Radny Wajgert poprosił o informację, na jaką 
kwotę wygrał postępowanie przetargowe Pan Kruszewski odnośnie bieżącego utrzymania 
dróg. Został poinformowany, że kwota opiera się na szacunku, w czasie roku kwoty w 
budżecie są podnoszone, jest to tylko szacunek na podstawie, którego wyłaniana jest firma, z 
którą gmina podpisze umowę, kwota, jaką podał Pan Kruszewski to 51 475, 50 zł brutto.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz dopytywał o warunki umowy z Zielenią Miejską dot. 
obecnej obsługi, czyli styczeń i luty, na jakich warunkach i za jaką kwotę następuje wywóz 
odpadów. Udzielono odpowiedzi, że było to robione z wolnej ręki, kwota około 100 000, 00 
zł za styczeń i luty. Radny Grzywnowicz dopytywał, dlaczego nie wystąpiono do Rady 
o zwiększenie środków po pierwszym przetargu. Wójt Gminy odpowiedział, że oferta 2, 5 
miliona złotych była na rok, natomiast zmieniono specyfikację, wydłużono ten okres na 3 
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lata, żeby dać szanse firmom zakupu pojemników. Radny zapytał, na jakiej zasadzie została 
wymieniona w przetargu kwota 2 miliony zł, jeśli nie ma jej w budżecie. Został 
poinformowany, że część pieniędzy była zarezerwowana w budżecie, będzie musiała nastąpić 
zmiana w budżecie.  

Radny Tomasz Rymaszewski dopytywał, w jaki sposób firma będzie wymieniała pojemnik. 
Otrzymał odpowiedź, że tak jak do tej pory przez Urząd Gminy.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że w WPF do roku 2025 z tytułu 
paragrafu 4300 są wprowadzone środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z tytułu 
RIPOK, jest przeznaczone po 700 000, 00 zł na każdy rok w związku z tym gmina mogła 
wykazać do przetargu 2 miliony złoty.  

Radna Bernadeta Borkowska wnioskowała o informację, jaka kwota była wydatkowana na 
wywóz nieczystości za zeszły rok. Uzyskała odpowiedź, że kwota wynika z umowy i 
kontraktu, który był zawarty. Do końca marca Radni dostaną sprawozdanie z budżetu za rok 
2017, będzie załącznik, który wskaże ile było dochodów, a ile wydatków za 2017 rok.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, kto będzie wywoził odpady od 1 marca 2018r. 
Przewodniczącego Rady poinformował, że od marca będzie wywoziła nowa firma. Wójt, 
dodał, że tak jest w specyfikacji od 1 marca, gmina uzgodniła z zielenią, że skoro nie wygrali 
przetargu muszą wywozić nieczystości do momentu wyłonienia przetargu.  

Radny Tomasz Rymaszewski dopytywał, czy kwot za styczeń i luty z wolnej ręki się nie 
sumuje, czy nie wyjdzie to więcej niż 30 000,00 euro. Skarbnik Gminy poinformowała, że 
kwoty się sumuje, dlatego gmina miała przetarg unijny na trzy lata. W przetargu był termin 
płatności 30 do 45 dni, dlatego faktury za listopad, które zostaną wystawione w grudniu i 
grudniowe, które zostaną wystawione w styczniu wejdą w wydatki roku następnego. Zostanie 
przedstawiony projekt uchwały zmieniający budżet i WPF.  

4. Głos mieszkańców (czas rejestracji: 04:37:01 – 04:49:16) 

Mieszkaniec Gminy Grzegorz Pytloch poruszył temat wniosku, który przesłał w sprawie 
zmiany uchwały 316/2010 w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych, w związku 
ze zmianą reformy szkolnictwa. Na terenie gminy są zawodnicy, którzy nie podlegają tej 
uchwale w aktualnym brzmieniu, są to zawodnicy tremujący kolarstwo, pływacy, zawodnicy 
z dziedziny sztuk walki, tańca. Wrócił do sprawy ulicy Akacjowej, gdzie na sesji 28 kwietnia 
zostało zadeklarowane, że sprawa ta zostanie rozwiązana na zasadzie technicznej, 
tymczasowej. Dodał, że 29 czerwca na zlecenie gminy były prowadzone prace na ulicy 
Akacjowej, które nie przyniosły żadnego efektu. Mieszkańcy nie chcą asfaltów na dalszym 
odcinku, wnioskował, żeby zrobić drogę w taki sposób, aby mogli się normalnie 
przemieszczać. Poinformował, że był inicjatorem postępowania w sprawie sprzedaży działek 
na ulicy Górnej, które jest określone w uzasadnieniu do uchwały, jako postępowanie 
zakończone. Wg jego wiedzy postępowanie nie jest zakończone, Prokuratura Okręgowa na 
polecenie Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie w sprawie podziału i sprzedaży 
działek przy ulicy Górnej. Nie zakłada, że Pan Wójt chciał wprowadzić Radnych w błąd, bo 
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być może nic nie wie, na ten temat, natomiast on ma informację pisemną z miesiąca lutego i 
nic mu nie wiadomo, że postępowanie zostało zakończone.  

Sołtys Wsi Gwizd Maria Piątek dopytywała w imieniu mieszkańców i swoim, kiedy gmina 
ruszy z remontem świetlicy wiejskiej w Gwiździe. Sekretarz Gminy przypomniał, że gmina 
cały czas czeka na uruchomienie programu z systemu PROF. Sołtys poruszyła temat 
gazyfikacji wioski, mieszkańcy składają wnioski w Koszalinie i dostają odmowę. 
Wnioskowała, aby pokierować ludzi, gdzie mogą złożyć wnioski i uzyskać pomoc, zachęcić 
do wymiany starych pieców. Wójt podkreślił, że występował nie raz o interwencje do 
gazowni w Koszalinie. Sekretarz Gminy podał przykład, jak zrobiono gazyfikację na ulicy 
Polnej, zaproponował, aby zgłosiła się do referatu IK.  

5. Przedstawienie projektów uchwał (czas rejestracji: 04:49:25 - 08:38:24 

 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab złożył wniosek formalny o wycofanie 
druku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 uzasadniając, że są dwie negatywne opinie Radców prawnych 
obsługujących Urząd Gminy. 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz podkreślił, że nie zgodzi się z argumentami, które 
występują w niezależnych opiniach Radców Prawnych. Na podstawie jednej niezależnej 
opinii sugerowano, że Radni nie mają praw nanosić zmian do projektów uchwał Pana Wójta. 
Jakość opinii, które są przedstawione w jego ocenie i ocenie prawników, których poprosił o 
przedstawienie zdania w tej sprawie wskazuje, że tak nie jest. Mają prawo Radni zmienić 
składy komisji, ale nie mogą zasłaniać się krzywymi opiniami zgodnie z oczekiwaniami Pana 
Wójta. Odczytał opinię prawnika, z której wynika, że zmiana statutu nie powoduje 
automatycznie usunięcia uchwał w sprawie komisji z porządku prawnego jedynie 
konieczność dostosowania ich do treści obowiązującego statutu.  

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz nie zgodziła się z przedstawioną opinią prawną. 
Odczytała swoją opinię – (załącznik do wglądu w Biurze Rady lub http://bip.ustronie-
morskie.pl – załączniki do uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego 
komisji)  

GŁOSOWANIE wycofanie druku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943
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• Radny Piotr Barycki 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 6 głosów „przeciw” 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 
Projekty uchwał zostały wycofane większością głosów.  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab poprosił o przegłosowanie 15 minutowej 
przerwy. 

GŁOSOWANIE przerwa: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

Oddano 6 głosów „przeciw” 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów (czas rejestracji: 04:49:25 - 
05:04:03) 

Przerwa.  
(czas rejestracji: 05:04:03 – 05:21:55) 
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Po przerwie  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla w imieniu Pana Wójta przekazał na ręce 
Przewodniczącego Rady projekty uchwał zaopiniowane przez Radców Prawnych 
obsługujących Urząd i Pana Wójta (projekt w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu 
osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy w Ustroniu Morskim, w sprawie wyboru 
Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Komunalnej Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim, w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Publicznej Rady 
Gminy w Ustroniu Morskim) wraz z uzasadnieniem. 

Radny Zenon Wajgert dopytywał, co z komisją Rolnictwa, projekt uchwały został 
wycofany, jest to niezgodne ze statutem, komisja nie jest ujęta w statucie, a była powołana. 
Powinien zostać odwołany skład osobowy komisji. Uzyskał odpowiedź od Radcy Prawnego, 
że skoro statut został uchylony komisje z mocy prawa przestały istnieć. 

Radna Bernadeta Borkowska nie zgodziła się z opinią Radcy Prawnego, sugerując, że jeżeli 
wszystkie komisje zostały uchylone to również komisja rewizyjna. Odczytała stanowisko 
Mecenasa Stępnia, z którego wynika, że skoro w treści nowego statutu nie podjęto zapisu 
mówiącego o uchyleniu uchwał nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia, że nie mogą 
działać komisje powołane uprzednio, mimo, że nowy statut uchylił stary (czas rejestracji: 
05:25:05 – 05:32:40).  

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz przypomniała, że komisja Rewizyjna jest jedyną 
komisją wymaganą prawem i nazwaną przez ustawę, która musi funkcjonować w każdej 
gminie. Kompetencje komisji Rolnictwa musiały być przeniesione na komisje, które zostały 
powołane nowym statutem. Od wejścia w życie statutu komisje nie działają, nie ma 
wypłaconych diet Przewodniczącym komisji, stanowisko to jest sprzeczne z tym, jak Rada 
działa. Zgodziła się z tym, że taka sytuacja doprowadza do paraliżu Rady, nie byłoby tego, 
gdyby w statucie był zapis, że komisje działają do czasu powołania nowych komisji.  

Radny Wajgert dopytywał, czy w związku z tym, że uchwały tracą moc, a niektóre 
uchwałach są powoływane na statut, to czy one też powinny być nie ważne. Został 
poinformowany, że uchwały są podejmowane na podstawie ustawy o samorządzie i gminnym 
i ustawach szczególnych, które stanowią kompetencje dla Rady Gminy. Jeżeli zapis jest 
identyczny, a zmienia się jednostka redakcyjna nie uważa, żeby traciły moc. Radny Zenon 
Wajgert dodał, że jednostki pomocnicze są oparte na statucie gminy, ich działanie jest 
niezgodne, bo wiele paragrafów zostało zmienione. Trzeba przejrzeć wszystkie uchwały, 
które są do jednostek pomocniczych, czy tam nie ma błędu.  

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz odpowiedziała, że nie ma wiedzy, żeby zmieniła się 
zasada funkcjonowania jednostek, dlatego nie uważa, że jest to konieczne.  

Radna Bernadeta Borkowska poinformowała, że w związku z tym, że nie miała pisemnej 
opinii prawnej, a dostała pismo od Wójta, że komisje nie istnieją z podpisem Pani Mecenas, 
nie zostały wypłacone diety. Gdyby miała opinię na piśmie diety by były wypłacone 
normalnie.  
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Radny Grzywnowicz stwierdził, że komisja Rolnictwa była to komisja martwa, wystarczyło 
podjąć uchwałę odwołującą skład komisji i jej Przewodniczącego.  

GŁOSOWANIE nad zmianą porządku posiedzenia - wprowadzenie druku w sprawie 
wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy 
w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 8 głosów „za” 

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

Oddano 6 głosów „przeciw” 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 

Porządek posiedzenia został poszerzony większością głosów.  

GŁOSOWANIE nad zmianą porządku posiedzenia wprowadzenie druku w sprawie 
wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Komunalnej Rady Gminy 
w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 8 głosów „za” 
• Radna Sylwia Kręglewska  
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Andrzej Basarab 
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• Radny Piotr Barycki 
Oddano 6 głosów „przeciw” 

• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 

Porządek posiedzenia został poszerzony większością głosów.  

GŁOSOWANIE nad zmianą porządku posiedzenia wprowadzenie druku w sprawie 
wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Publicznej Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

Oddano 6 głosów „przeciw” 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 

Porządek posiedzenia został poszerzony większością głosów.  

(czas rejestracji: 05:21:55 -05:50:01) 

Druk w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Budżetu Rady 
Gminy w Ustroniu Morskim (czas rejestracji: 05:50:20 -06:04:40) 
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Radna Bernadeta Borkowska poprosiła o odczytanie uzasadnienia do uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab przedstawił, że w dniu 25 października 
2017 Rada Gminy Ustronie Morskie przyjęła uchwałą nowy Statut Gminy Ustronie Morskie. 
W statucie powołano nowe komisje Rady w związku z powyższym stare komisje nie istnieją i 
powstała konieczność powołania nowych komisji i ich składów. Opinie prawne w 
przedmiotowej sprawie stanowią załącznik do niniejszego projektu uchwały.  

Radna Bernadeta Borkowska zgłosiła Radnego Zenona Wajgerta. 

Radny Zenon Wajgert nie wyraził zgody. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Barycki zgłosił Radną Sylwię Kręglewską. 

Radna Sylwia Kręglewska wyraziła zgodę.  

GŁOSOWANIE nad wyborem Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim:  

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

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

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Nie brali udziału w głosowaniu: 
•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 
Większością głosów wybrano na Przewodniczącego komisji Radną Sylwię Kręglewską. 

Chęć do pracy w komisji zgłosił Radny Stanisław Bęben, Radny Marek Iwańczyk, 
Przewodniczący Rady Andrzej Basarab. 

Brak innych chętnych do pracy w komisji Budżetu. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

GŁOSOWANIE w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji 
Budżetu Rady Gminy w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych. 
Oddano 8 głosów „za” 

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

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

• Radna Bernadeta Borkowska 
Nie brali udziału w głosowaniu: 

•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 

Uchwała nr XLI/319/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów.  

Druk w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Komunalnej 
Rady Gminy w Ustroniu Morskim (czas rejestracji: 06:04:40 -06:12:08) 

Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Komunalnej 

Radny Marek Iwańczyk zgłosił na Przewodniczącego komisji Radnego Stanisława Bębna. 

Radny Stanisław Bęben wyraził zgodę.  

Brak innych kandydatów.  

GŁOSOWANIE nad wyborem Przewodniczącego Komisji Komunalnej Gminy w 
Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych 
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Oddano 8 głosów „za” 

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

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

• Radna Bernadeta Borkowska 
Nie brali udziału w głosowaniu: 

• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 

Większością głosów wybrano na Przewodniczącego komisji Komunalnej Radnego 
Stanisława Bębna. 

Zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji Komunalnej: 

Chęć do pracy komisji zgłosił Radny Roman Żołnierczuk, Wiceprzewodniczący Rady Piotr 
Barycki. 

Radny Stanisław Bęben zgłosił do pracy w komisji Radnego Żołnierczuka i Radnego 
Baryckiego, którzy wyrazili chęć do pracy. Zaproponował poszerzenie składu, zaprosił do 
pracy Radnego Marka Leciaho, który odmówił pracy w komisji. 

Radny Stanisław Bęben zaproponował pracę w komisji Radnemu Grzywnowiczowi, 
Radnemu Dziewiałtowiczowi, Radnej Borkowskiej, którzy odmówili pracy w komisji.   

Radny Żołnierczuk i Radny Barycki wyrazili zgodę na pracę w komisji Komunalnej.  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały (załącznik do wglądu w Biurze Rady lub 
http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 2018 – sesja nr 41) 

GŁOSOWANIE w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji 
Komunalnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim  

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

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 
Nie brali udziału w głosowaniu: 

•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 
Uchwała nr XLI/320/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Komunalnej Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów.  

Druk w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Publicznej 
Rady Gminy w Ustroniu Morskim (czas rejestracji: 06:12:10 –06:23:43) 

Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji Publicznej: 

Radna Marzena Molcan zgłosiła Radną Zofię Majewską. 

Radna Zofia Majewska wyraziła zgodę. 

Radny Zenon Wajgert dopytywał, kto jest zastępcą Przewodniczącej komisji Rewizyjnej. 

Radna Marzena Molcan poinformowała, że Radna Sylwia Kręglewska. 

Radny Zenon Wajgert powołał się na art. 62 pkt. 4 mówiący, że Radny może być 
Przewodniczącym lub zastępcą Przewodniczącego tylko jednej komisji. Pani 
Wiceprzewodnicząca komisji Rewizyjnej jest Przewodniczącą komisji Budżetu. 

Przewodniczący Rady Andrzej Basarab podziękował za czujność, dodał, że będzie 
moment, kiedy Pani Kręglewska złoży oficjalną rezygnację z bycia Wiceprzewodniczącą 
komisji Rewizyjnej.  
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Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz podkreśliła, że Pani Kręglewska przed sesją nie 
miała wiedzy, że zostanie Przewodniczącą komisji i nie mogła złożyć wcześniej takiej 
rezygnacji, zgodnie z § 63 Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie komisji.  

Radny Marek Leciaho zwrócił uwagę, że jest to opinia Radczyni, że jedyna komisja, która 
nie jest zlikwidowana to komisja Rewizyjna, zatem komisja Rewizyjna dalej funkcjonuje i 
Pani Kręglewska jest zastępcą Przewodniczącego komisji Rewizyjnej. 

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz podkreśliła, że nie jest to sprzeczne z jej opinią. 
Radna Kręglewska musi złożyć rezygnację.  

GŁOSOWANIE nad wyborem Przewodniczącego Komisji Publicznej Gminy w 
Ustroniu Morskim  

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

• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Andrzej Basarab 

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

• Radna Zofia Majewska 
Nie brali udziału w głosowaniu: 

•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 
Większością głosów wybrano na Przewodniczącego komisji Publicznej Radną Zofię 
Majewską.  

Zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji Komunalnej: 

Chęć do pracy komisji zgłosił Radny Roman Żołnierczuk,  
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Przewodnicząca komisji Publicznej Zofia Majewska zaproponowała pracę w komisji 
Radnemu Dziewiałtowiczowi, który nie wyraził zgody. Zaproponowała do pracy w komisji 
Radną Marzenę Molcan i Radnego Romana Żołnierczuka, którzy wyrazili zgodę  

GŁOSOWANIE w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji 
Publicznej Rady Gminy w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło ośmiu Radnych 

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

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 
Nie brali udziału w głosowaniu: 

•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 

Uchwała nr XLI/321/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Publicznej Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów (załącznik do wglądu w Biurze Rady 
lub http://bip.ustronie-morskie.pl  – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 2018 – sesja nr 
41) 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab zapytał, czy Przewodnicząca Komisji 
Budżetu składa rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej komisji Rewizyjnej, kiedy została 
wybrana na Przewodniczącą Komisji Budżetu. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Sylwia Kręglewska poinformowała, że składa 
rezygnację ustnie, za chwile przedłoży rezygnację na piśmie.  
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Radna Marzena Molcan powiedziała, że Pani Sylwia zostaje w komisji Rewizyjnej, 
przestaje być Wiceprzewodniczącą.  

Druk  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego - dyskusja, 
podjęcie uchwały (czas rejestracji 06:23:54 -06:28:34) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił projekt uchwały – (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41) 

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem pozytywna.  

GŁOSOWANIE w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 14 głosów „za” 
Podczas głosowania brak Radnego Tomali 

Uchwała nr XLI/322/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego została podjęta 
jednogłośnie. 

Druk w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 - 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji 06:28:34 -06:36:10) 

Podinspektor Roman Winiecki przedstawił projekt uchwały – (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41) 

Radny Marek Leciaho odczytał § 15 regulaminu, gdzie Gmina finansuje całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych. Dopytywał, co się stanie jeśli nie będzie to 
zdarzenie drogowe. Uzyskał odpowiedź, że lekarz weterynarii wykonuje prace na zlecenie 
gminy, nie było przypadku odmowy pomocy zwierzętom. Radny Leciaho zauważył, że na 
podstawie regulaminu weterynarz ma prawo odmówić udzielenia pomocy. Podinspektor 
Winiecki powiadomił, że ustawodawca zobowiązuje do zawarcia zapisu w regulaminie, 
lekarz udziela pomocy w każdym przypadku.  

Radny Tomasz Rymaszewski zwrócił uwagę, że są osoby, które mają zastrzeżenia do Pani 
Cios, poprosiła, aby z nią porozmawiać o jej dostępności. Podinspektor Winiecki podkreślił, 
że nie dotarła do niego żadna negatywna opinia o sposobie działania Pani Cios.  

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem pozytywna.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943
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GŁOSOWANIE w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 
2018: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 13 głosów „za” 
Podczas głosowania brak Radnego Tomali i Radnej Kręglewskiej.  

Uchwała nr XLI/323/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 została podjęta 
jednogłośnie. 

Druk – w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie 
Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji 06:36:10 -06:54:31) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił projekt uchwały – (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41). Poinformował, że do chwili obecnej Powiat nie podjął decyzji, co do 
kwoty, w zeszłym roku była to kwota 7000 zł,  

Radny Krzysztof Grzywnowicz zasugerował, aby nie podejmować uchwały skoro gmina nie 
zna kwoty, za jaką ma wykonywać usługi, ponieważ dochodzą do Radnych słuchy, że z 
pieniędzy zaoszczędzonych na tych działaniach budowane są drogi w innych 
miejscowościach powiatu. Wnioskował, aby domagać się więcej niż 7 000, 00 zł, ponieważ 
pracownicy GOSIR wykonują katalog prac, które nie są ujęte w porozumieniu.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przypomniał, że na początku była to kwota 3 000,00 zł, 
potem były negocjacje i ustalono kwotę na 7 000,00 zł. Pani Kierownik w imieniu Pana Wójta 
wystąpiła o kwotę z możliwością zwiększenia, dotacja jest szczegółowo rozliczana. 

Radny Zenon Wajgert dopytywał, czy powiat podjął uchwałę współpracy odnośnie dróg 
powiatowych, w projekcie nie ma terminu zawarcia umowy ani kwot, czy w okresie, kiedy 
nie jest podpisana umowa są realizowane prace, jeżeli są to, na jakiej podstawie. Wójt Gminy 
odpowiedział, że nie ma uchwały, kwota się nie zmienia na chwilę obecną. Gmina z 
powiatem wspiera się bezinteresownie w różnych sytuacja, bo to służy wszystkim. 
W poprzednich latach również umowa była podpisywana w późniejszym terminie niż 1 
stycznia, dlatego jest to porozumienie.  

Radny Rymaszewski zasugerował, aby wynegocjować wyższą kwotę. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przypomniał, że uchwała jest podejmowana przez Radę 
Gminy i Radę Powiatu, porozumienie jest podpisywane przez Wójta i Zarząd Powiatu. 
Wynegocjowanie zakresu czynności i kwoty jest w gestii Wójta i Zarządu Powiatu.  
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Radny Marek Leciaho dopytywał, jaki kilometraż dróg będzie sprzątać gmina. Wójt 
odpowiedział, że będzie to ulica Rolna, Wojska Polskiego, Kolejowa, Lotnicza. Sekretarz 
Gminy dodał, że w § 1 są podane kilometraże.  

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem pozytywna . 

GŁOSOWANIE w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z 
zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Ustronie Morskie  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 11 głosów „za” 

• Radna Zofia Majewska 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

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

• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Marek Leciaho 

Uchwała nr XLI/324/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie została 
podjęta większością głosów 

Druk - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Ustronie 
Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji 06:54:31 – 06:58:57) 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska przedstawiła projekt uchwał (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41) 

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  
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Opinia Klubu Porozumienie Razem pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy 
Ustronie Morskie 

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

Uchwała nr XLI/325/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Ustronie Morskie została 
podjęta jednogłośnie 

Druk – w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji 
06:58:58 – 07:25:37) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości przy ulicy Górnej – (załącznik do wglądu w Biurze Rady lub 
http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 2018 – sesja nr 41) . 
Dodał, że Radca Prawny kontaktował się z Prokuraturą w celu określenia, czy toczą się 
jakiekolwiek postępowania w tej sprawie. Uzyskano informację, że nie, dlatego Pan Wójt 
przedkłada procedurę sprzedaży nieruchomości. W związku z głosem mieszkańca 
poinformował, że żadne dokumenty z Prokuratury nie dotarły do Urzędu Gminy.  

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz poinformowała, że w sprawie zbycia nieruchomości 
toczyło się postępowanie wyjaśniające przed Prokuraturą Rejonową w Kołobrzegu – 
postępowanie umorzone. Pan Pytloch zaskarżył umorzenie do Prokuratury Okręgowej, z 
zaleceniami dokumenty wróciły do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu, która wykonała 
dodatkowe czynności, do których została zobowiązana przez Prokuraturę w Koszalinie i 
ponownie umorzyła.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski oświadczył, że nie doszło do złamania prawa, gmina chce 
sprzedać 6 działek, aby zrealizować działania inwestycyjne. Trzeba zrobić na nowo wyceny 
nieruchomości, są to starty dla Gminy.  

Radny Marek Leciaho podkreślił, że Radni pełnią funkcję publiczną, Pan Pytloch 
poinformował Radnych, że zostało podjęte na nowo postępowanie dot. działek. Pan Wójt nie 
będzie odpowiadał, jeżeli są z wadami prawnymi.   

Radny Tomasz Rymaszewski poinformował, że wg Pana Pytlocha wada prawna polega na 
tym, że gmina sprzedaje działki bez udziału w drodze.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski oświadczył, że kiedykolwiek sprzedawał działki pod 
zabudowę nigdy nie było udziału w działce osób trzecich. Podał przykład ulicy Akacjowej, 
gdzie był wybudowany pierwszy wjazd, a drugi fragment drogi jest w 100 % gminny. 
Dopytywał, dlaczego Pan Pytloch kupił ziemię bez udziałów w działce, z mocy ustawy gmina 
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musiałaby wykupić tą drogę. Wodociągi i kanalizacja nie wchodzą w drogi, które są związane 
ze wspólnością. Gmina nie może sprzedawać drogi gminnej, żeby później ją odkupywać. 
Przypomniał, że gmina otrzymała dofinansowania na żłobek, środki finansowe są potrzebna. 
Nie jest tak, że Radni ponoszą odpowiedzialność, ponosi ją Wójt.  

Radni zasugerowali, aby poczekać z uchwałą do następnej sesji, aby sprawdzić czy zgodnie z 
informacją mieszkańca toczy się postępowanie prawne. Zauważono, że wszyscy słyszeli, 
 o czym mówił Pan Pytloch, ale nikt z Radnych nie poprosił go o przedłożenie dokumentu. 
Zaproponowali, aby gmina wystąpiła z zapytaniem, czy Prokuratura prowadzi postępowanie 
w sprawie z 2 lutego 2018r.  

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz podkreśliła, że wiarygodne są tylko dokumenty. 
Prokuratura Krajowa przekaże sprawę wg właściwości, organ niższego rzędu sprawdza czy 
było rozpatrzone merytorycznie, na etapie czynności sprawdzających Prokuratura nie 
informuje, dopiero, jeżeli dojdzie do postępowania administracyjnego lub karnego. 

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem nie została wypracowana.  

GŁOSOWANIE w sprawie zbycia nieruchomości  

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

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

Oddano 1 głos „przeciw”  
• Radna Bernadeta Borkowska 

Oddano 5 głosów „wstrzymujących” 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 

Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala. 

Uchwała nr XLI/326/ 2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie zbycia nieruchomości została podjęta większością głosów.  
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Druk - w sprawie nabycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 
07:25:37 – 07:37:55) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił projekt uchwały – (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41). 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski podkreślił, że droga publiczna jest drogą prywatną jednego 
właściciela, dlatego postanowił uporządkować sytuacje. Przytoczył ulicę Łąkową i drogę na 
ulicy Górnej, którą gmina przejęła.  

Radni dopytywali, do kogo należą działki, jakie są ustalone kwoty. Czy przed podjęciem 
uchwały budżetowej nie było informacji o wykupie drogi, występował Przewodniczący klubu 
o zestawienie dróg do wykupu i nie otrzymał, czy nie są to tereny zalewowe i czy na terenach 
zalewowych można budować. Czy gminę będzie stać w 2018 roku na wykup. Uzyskali 
odpowiedź, że jest to Pan Rezler. Wycenę zleca się rzeczoznawcy majątkowemu, jeżeli 
właściciel się nie zgodzi może negocjować. Kwota 111 000, 00 zł, albo 112 000, 00 zł.  

Przewodniczący Rady wnioskował, aby skupić się na tym, że jest to ważne i istotne, aby 
nabyć teren i być właścicielami terenu, przy projekcie budżetu nie było wiadomo, bo 
poprzedni właściciele nie chcieli sprzedać drogi. Zamknął dyskusję.  

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie nabycia nieruchomości  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 10 głosów „za” 

• Radna Zofia Majewska 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Piotr Barycki 

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

• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943


str. 36 
 

• Radna Bernadeta Borkowska 
Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala.  
Uchwała nr XLI/327/ 2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie nabycia nieruchomości została podjęta większością głosów.  

Druk w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Ustronie ul. Kołobrzeska” w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie 
uchwały (czas rejestracji: 07:37:56 - 07:45:44 ) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił projekt uchwały – (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41). Dodał, że odbyło się spotkanie z Dyrektorem GDDKIA, który jest 
przychylny i nie będzie problemu przy zmianie planu.  

Radny Zenon Wajgert przypomniał o ulicy Wrzosowej, gdzie proszono na komisji, aby 
wprowadzić do zmiany odcinek od krajowej 11 do ulicy Wrzosowej. Wójt poinformował, że 
Dyrektor oświadczył, że odcinek ten nie wymaga zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego w tym zakresie, w 2019 roku droga ta stanie się drogą wojewódzką.  

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem nie została wypracowana. 

GŁOSOWANIE w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Ustronie ul. Kołobrzeska” w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za” 
Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala.  
Uchwała nr XLI/328/ 2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Ustronie ul. Kołobrzeska” w Ustroniu Morskim została podjęta jednogłośnie.  

Druk w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe” – dyskusja, podjecie uchwały 
(czas rejestracji: 07:45:45 -07:56:44 ) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił projekt uchwały – (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41). Dwie działki Lasów Państwowych na obszarze Wieniotowo, gdzie gmina 
planuje dojście nad morze plus parking są pod obserwacją RDOŚ, do maja jest 
unieruchomiona dalsza procedura w związku z czym wstrzymany byłby na kilka miesięcy 
plan. Zaplanowano podzielić na etap I, etap II i etap III, uruchomić etap I, aby pozostałych 
wnioskodawców nie przetrzymywać do wizytacji RDOŚ zaplanowanej na miesiąc maj. Jeśli 
Radni podejmą uchwałę Gmina będzie mogła zakończyć etap I do miesiąca czerwca, pozwoli 
to na uruchomienie możliwości inwestycyjnych dla wnioskodawców.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943
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Radny Marek Leciaho zwrócił uwagę, że załącznik 7 a i 7 b dotyczy terenu po prawej 
stronie ul. Marynarki Wojennej, który jest terenem leśnym. Dopytywał, czy gmina planuje 
wycinkę lasu po prawej stronie. Po przeciwnej stronie jest ulica Cicha, gdzie został wycięty 
las.  Uzyskał odpowiedź, że nastąpiła pomyłka, nie chodzi o wycinkę, tylko o przygotowanie 
terenu. Odczytał po raz kolejny uzasadnienie do uchwały. Podkreślił, że RDOŚ nie zgodzi się 
na wycinkę drzew na tym obszarze.  

Przewodniczący Rady Andrzej Basarab przypomniał, że jest to uchwała intencyjna, nie 
uchwala się planu, zmienia się obszary.   

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem nie została wypracowana. 

GŁOSOWANIE w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe” 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 9 głosów „za” 

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

Oddano 2 głosów „przeciw”  
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Marek Leciaho 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala.  
Uchwała nr XLI/329/ 2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe” podjęta większością głosów.  

Radny Wajgert opuścił salę konferencyjną.  

Druk w sprawie zbycia nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały czas rejestracji: 
07:56:44 – 08:15:54) 



str. 38 
 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił projekt uchwały – (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41). 

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem nie została wypracowana. 

Radny Leciaho wnioskował o sprecyzowanie gdzie znajdują się działki. 

Sekretarz wnioskował o przerwę w celu ustalenia odpowiedzi na wniosek Radnego. 

GŁOSOWANIE – 10 min. przerwa 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych 
Oddano 9 głosów „za” 

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

Oddano 0 głosów „przeciw”  
Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Marek Leciaho 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz nie brał udziału w głosowaniu 
Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Zenon Wajgert 

Przerwa: 07:59:15 – 08:12:08 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski wskazał na mapie trzy działki od ulicy Leśnej w kierunku 
byłej bazy wojsk.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił 

Opinia Kluba Sami Swoi pozytywna.  

Opinia Klubu Porozumienie Razem nie została wypracowana. 

GŁOSOWANIE w sprawie zbycia nieruchomości  

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943
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Oddano 11 głosów „za” 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 

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

• Radna Bernadeta Borkowska 
Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Zenon Wajgert 
Uchwała nr XLI/330/ 2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie zbycia nieruchomości podjęta większością głosów.  

Druk w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – dyskusja, podjęcie uchwały (czas 
rejestracji: 08:15:54 - 08:38:23) 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab złożył wniosek formalny o wycofanie 
z porządku posiedzenia druku nr 14 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego, ponieważ nie 
zgadza się z uzasadnieniem, które zostało napisane przez byłą Przewodniczącą Rady, że 
stanowisko Rady Gminy jest jednoznaczne z ustaleniami komisji Rewizyjnej, które stanowi 
załącznik do uchwały.  

GŁOSOWANIE – wniosek formalny: 
W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych 
Oddano 9 głosów „za” 

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

Oddano 0 głosów „przeciw” 
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Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Marek Leciaho 

Radny Tomasz Rymaszewski nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.  

Radny Stanisław Bęben złożył wniosek formalny o podjęcie uchwały w sprawie odmowy 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego uzasadniając wnioskiem podpisanym przez 
Radnego Piotra Baryckiego, Radną Zofię Majewską, Radnego Romana Żołnierczuka, 
Radnego Andrzeja Basaraba, Radnego Stanisława Bębna, Radnego Marka Iwańczyka, Radną 
Sylwię Kręglewską (załącznik do wglądu w Biurze Rady). Przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego – (załącznik do wglądu w 
Biurze Rady lub http://bip.ustronie-morskie.pl – Rada Gminy – uchwały- VII Kadenacja, 
2018 – sesja nr 41). 

W trakcie sporządzenia dla Radnych kopii projektu uchwały wraz z wnioskiem omówiono 
punkt 6 – Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski poinformował, że był w Warszawie w związku 
z dofinansowaniem na budowę żłobka. Uczestniczył w walnym zgromadzeniu wodociągów, 
ustalono na konwencie Wójtów i Burmistrzów, że gminy będą dążyć do wspólnej taryfy 
i obniżenia stawki za wodę i ścieki do kwoty 9, 81 zł. Na wniosek Sołtysów odbyło się 
spotkanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcami drogi S6, oraz 
spotkanie z Dyrektorem Gosiru w sprawie PSZOK, gdzie zostało uzgodnione minimum 
potrzebne dla gminy.   

Radny Marek Leciaho zwrócił uwagę, że na 23 miejsca w żłobku wkład własny wynosi 
600 000, 00 zł a dotacja 460 000, 00 zł, zasugerował, że za takie pieniądze ludzie tworzyli 80 
miejsc. Jedno dziecko to koszt ok. 50 000, 00 zł.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski wyjaśnił, że zapotrzebowanie na żłobek jest, żłobek jest to 
placówka opiekuńcza nie wychowawcza i nie może być połączony z przedszkolem, ponieważ 
są inne przepisy. Docelowo planuje się 27 miejsc dla dzieci. Jest to cel publiczny oczekiwany 
przez mieszkańców długie lata. Gmina jest na etapie opracowania dokumentacji i wstępnych 
kosztorysów, ma promesę z Ministerstwa, że pieniądze dostanie. Są wymogi, które trzeba 
spełnić.  

Koniec dyskusji, powrót do procedowania w sprawie przyjęcia do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

GŁOSOWANIE – wniosek - poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (08:36:06) 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106943
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 W głosowaniu udział wzięło dziesięciu Radnych 
Oddano 8 głosów „za” 

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

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 2 głosy „wstrzymujące”  

• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Marek Leciaho 

Radny Tomasz Rymaszewski i Radny Mirosław Dziewiałtowicz nie brali udziału w 
głosowaniu. 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.  

GŁOSOWANIE - w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
(08:37:02) 

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

• Radna Sylwia Kręglewska  
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 2 głosy „wstrzymujące”  

• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Marek Leciaho 

Radny Tomasz Rymaszewski, Radny Mirosław Dziewiałtowicz, Radna Marzena Molcan nie 
brali udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XLI/331/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 roku w 
sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta większością 
głosów.  
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7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym – dyskusja (czas rejestracji: 08:38:24 – 08:38:40) 

Przewodniczący Rady Andrzej Basarab poinformował, że sprawozdanie Przewodniczącego 
Rady przedstawi na następnym posiedzeniu.  

8. Interpelacje i zapytania radnych – dyskusja (czas rejestracji: 08:38:40 – 
08:38:50) 

Brak. 

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (czas rejestracji:  
08:38:51 – 08:39:08) 

Brak. 

10. Wolne wnioski i informacje (czas rejestracji: 08:39:08 – 08:50:01) 

Radny Rymaszewski wskazując na osiedle za bankiem Spółdzielczym wnioskował, aby 
Wójt wziął udział w negocjacjach mieszkańców, którzy nie mają oficjalnie drogi 
dojazdowej. Wójt Gminy oznajmił, że spróbuje załagodzić sytuację. Przewodniczący 
Rady przypomniał, że konflikt trwa od 15 lat, droga powstała z prywatnego terenu, 
właściciel zwracał się kilkakrotnie do wszystkich właścicieli, żeby częściowo 
podbudowali tę drogę, nikt nie był zainteresowany. Mimo, że chciałby pomóc tym 
ludziom na dzień dzisiejszy nie ma sposobu, aby rozwiązać ten konflikt.   

Radna Borkowska zwróciła uwagę, że na sesji w miesiącu lutym był planowany temat 
strefy płatnego parkowania, a nic nie zostało w tej sprawie powiedziane. Dopytywała, czy 
zostanie to przeniesione na następną sesję. Wójt Gminy poinformował, że ustalił z Panem 
Dyrektorem, że nie ma mowy, żeby rozszerzyć strefę. Jest sporo problemów natury 
technicznej, trwają w gminie remonty.  

Radna Borkowska poinformowała, że wpłynęło pismo od Pana Sawickiego w sprawie 
uzbrojenia ulicy Bogusława XIV w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wójt Gminy 
poinformował, że miał dwa spotkania z Panem Sawickim, uzbrojenie terenu należy do 
właściciela terenu nie do gminy. Wójt spotkał się z wykonawcą w sprawie pociągnięcia 
nitki przez drogę, aby jej nie niszczyć. Właściciel działki musi zrobić to na własny koszt. 
Działkę Pan Sawicki kupił od prywatnych właścicieli nie od gminy. Z początku wyraził 
chęć, natomiast jak dowiedział się, że Wodociągi nie dołożą się finansowo, mogą tylko 
pozwolić na uzbrojenie to zrezygnował.  

Przewodniczący Rady Andrzej Basarab zasugerował, żeby Radni zapoznali się z 
projektem drogi, jeżeli są jakieś wątpliwości 

Radny Rymaszewski poruszył temat parkingów przy Heliosie i kościele, które nie leżą w 
pasie drogowym sugerując, aby je wydzielić żeby funkcjonowały w soboty i niedziele by 
mogły zarabiać pieniądze. Dyrektor Gosiru przypomniał, że strefa płatnego parkowania 
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obowiązuje w dni robocze, a te parkingi są objęte strefą płatnego parkowania, żeby 
wyłączyć ten teren ze strefy trzeba zmienić uchwałę obowiązującą.  

11.  Zamknięcie sesji (czas rejestracji: 08:50:01 – 08:50:58) 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad zamknęła XL sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 16:42 
Protokołowała: Joanna Korczyk 
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