
PROTOKÓŁ NR XLI/2013 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013 R. 

 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XLI Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie oraz powitał wszystkich zgromadzonych. 

 b) Przewodniczący stwierdził quorum – w sesji udział wzięło piętnastu Radnych– 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołów: 

 nr XL/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 27czerwca  2013. 

2. Informacja z przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 

2013/2014 ( sprawozdania stanowią załącznik nr 2). 

3. Głos mieszkańców. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie na rok 2013;  

B. Druk nr 2- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 

powyżej 3 lat; 

C. Druk nr 3- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym; 

D. Druk nr 4- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Południe”; 

E. Druk nr 5- w sprawie zamiany nieruchomości; 

F. Druk nr 6- w sprawie zniesienia pomnika przyrody; 

G. Druk nr 7- w sprawie Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2015; 

H. Druk nr 8- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminy 

Ustronie Morskie.  

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

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8.  Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz poinformował, iż Skarbnik Gminy zgłosiła 

autopoprawkę do projektów uchwały druk nr 1 . 



INFORMACJA O AUTOPOPRAWCE 

1) PROJEKT UCHWAŁY Z DNIA 26.09.2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 

GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2013- DRUK NR1: 

 

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 projektu uchwały z: 

Dział 926 

 6.000 zł koniecznoscią zlecenia usługi polegającej na przeprowadzeniu przetargu na 

dostarczenie enerii elektycznej, w związku z uwolnieniem się rynku energetycznego i 

kończącą się z dniem 31 grudnia 2013 r. umową na dostarczenie energii elektrycznej 

dl CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

z dnia 19.09.2013 r. 

 

Dział 900 

 6.000 zł korektą plani wydatków na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i 

plażowych do kompostowni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 19.09.2013 r/ 

 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany wielkości dochodów, wydatków oraz wyniku 

finansowego wskazanych w projekie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 

rok. 

 

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki: 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. (Brak Radnego Roberta Sarabana)  

Oddano 14 głosów „za”. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk jako jeden z członków Klubu „Sami Swoi” prosi o 

wprowadzenie do porządku obrad jako druk nr 9 projektu uchwały w sprawie skargi pani 

Różyckiej na działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie (projekt uchwały z uzasadnieniem 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) .  

Przewodniczący Rady prosi o projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady wnioskuje o rozszerzenie w sprawie rozpatrzenia skargi pani 

Różyckiej. 

 

GŁOSOWANIE:  

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. (Brak Radnego Roberta Sarabana) 

Oddano 9 głosów „za” 5 głosów „wstrzymuje się”  

 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

c) Przyjecie protokołów: 

 nr XL/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

Głosowanie: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. (Brak Radnego Roberta Sarabana) 

Oddano 14 głosów „za”. 

 



 

 

AD. 2. Informacja z przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 

2013/2014 ( sprawozdania stanowią załącznik nr 1). 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Pani Mariola Ostrowska przedstawia sprawozdanie z przygotowania 

szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013-2014. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania do Pani Dyrektor. 

 

BRAK 

 

Dyrektor Przedszkola Pani Dorota Lipnicka-Fiuk przedstawia sprawozdanie z przygotowana 

przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 2013-2014. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania do Pani Dyrektor. 

Radny Stanisławczyk zapytał czy jest w tym roku kłopot z zajęciami dodatkowymi i czy 

wychowawcy nie mogli by skończyć jakiś kursów z rytmiki czy języka obcego. Zapytał 

również czy obecni nauczyciele nie mogliby prowadzić tych zajęć. 

Dyrektor Przedszkola odpowiedziała, że takie zajęcia muszą prowadzić specjaliści. Dodała 

również, że ludzie kończą specjalne studia związane z rytmiką i takie studia trwają 5 lat. 

Oznajmiła, że rytmikę powinien prowadzić specjalista. Ponadto dodała, ze ma jedna panią, 

która uczy języka obcego, ale musi ona zrobić jeszcze certyfikat.  

Radny Stanisławczyk zaproponował, żeby to weszło od następnego roku i trzeba by było o 

tym pomyśleć. 

Dyrektor Przedszkola dodała, iż ta pani wyszukuje już studia co dałoby jej prawo do 

nauczania. Dodała również, że szukają jeszcze innej drogi wyjścia.  

Radny Stefan Dymański powiedział, że nie bez powodu Radny Stanisławczyk zadał to 

pytanie, ponieważ wiele gmin podjęło już uchwały o dofinansowaniu zajęć dodatkowych w 

przedszkolu. Poinformował, że bez tego nie można wymagać od dyrektora żeby wprowadzał 

zajęcia dodatkowe. Zaznaczył, że za rok to tegoroczne dzieci będą skazane na nierówne 

traktowanie. Dodał również, iż szkoła jest dwujęzyczna więc watro już to rozpocząć od 

przedszkola. Ponadto dodał, że Rada powinna mocno przedyskutować te zajęcia dodatkowe 

tak jak czynią to inne miasta czy gminy, żeby później rynek pracy był rynkiem wolnym. 

Oznajmił, że ma nadzieje, iż do tego tematu jeszcze powrócą. Dodał, iż zajęcia dodatkowe 

dla nauczycieli i tak będą płatne. Nie odbiegajmy od tego, godzinowo ma podstawową pracę, 

a zajęcia dodatkowe i tak będą inaczej płatne. 

Sekretarz Gminy poprosił panią dyrektor o aktualizację zakładki kadry na stronie 

internetowej by zaspokoić ciekawość mieszkańców. 

Radny Mirosław Szymanek zapytał czy informacja była omawiana na komisji spraw 

społecznych. 

Radna Anna Britzen odpowiada, że na Komisji omawiana była tylko sytuacja przedszkola i 

opłat. 

Radny Szymanek oznajmił, iż ta informacja powinna być bardziej upubliczniona. Dodał 

również, że rada nie jest w stanie tego teraz zinterpretować. Duże kwoty są przekazywane do 

przedszkola w szkoły i warto by było je wcześniej omawiać. Abyśmy pochylili się nad 

kwestiami do budżetu.  

Przewodniczący Rady przyznał, że jest to cenna uwaga, natomiast nie wie jak pan Wójt do 

tego podejdzie. 

 

 

 



AD. 3. Głos mieszkańców. 

 

Pani Grażyna Pogonowicz oznajmiła, że mieszka tuż przy Gminie i chce zabrać głos w 

sprawie sprzedaży drogi. Dodała również, nie uzyskali jakiej kol wiek odpowiedzi odnośnie 

sprzedaży. Prosi Radnych o odpowiedz czy droga będzie na sprzedaż czy nie.  

Radny Stanisławczyk odpowiada, że w sprawie kolejnych działek możliwość wykupiona 

będzie dopiero po wytyczeniu drogi. 

Pani Pogonowicz poinformowała, że droga powinna być po środku. 

Sekretarz Gminy dodał, iż żadne działania w tej sprawie nie będą szły bez wiedzy sąsiadów. 

Dodał, że droga będzie wytyczona przez fachowców, a nie przez pracowników Urzędu 

Gminy. Oznajmił również, że Gmina ma zielone światło ze strony Komisji Budżetu do 

działania, aby droga była po środku. 

Pani Pogonowicz zapytała czy będzie przetarg do kupna. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że każda państwa potrzeba zostanie na dobrym etapie. 

Pani Pogonowicz zapytała jaki to będzie czas. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że ma nadzieję, iż będzie to trwało do końca października. 

Pani Pogonowicz dodała, że pani Świecka była zestresowana jak ją pytalam o cokolwiek na 

ten temat. Dodała, iż p. Świecka nic w ogóle nie wie. 

Sekretarz Gminy zaprosił panią Pogonowicz na komisję budżetu. 

Przewodniczący Rady dodał, że jak pracownicy Urzędu Gminy wyznaczą datę Komisji to 

zaprosimy wszystkich do rozmowy. 

Sekretarz Gminy dodał, że temat powróci i zostanie omówiony. 

Pan Jerzy Osior oznajmił, że chce wesprzeć dzieci z przedszkola i braku placów zabaw. 

Dodał, że jest to coś czego dzieciom nie można odmówić. 

Sekretarz Gminy dodał, że w Urzędzie trwają już od dawna rozmowy w sprawie placów 

zabaw. Stwierdził, że plac zabaw przy przedszkolu jest już bardzo długo omawiany. 

Poinformował, że w Sianożętach jest już nawet podpisana petycja co do umiejscowienia 

placu. Oznajmił, że wszystkie place zabaw muszą być dofinansowane z zewnątrz. Dodał 

również, że na ulicy Górnej plan zabaw tez jest bardzo ważny. Dodał również, że na dzień 

dzisiejszy Gmina posiada cztery place zabaw, które bardzo dobrze funkcjonują. 

Radny Dymański dodał, że może pan Sołtys ma wiedzę, ale na ulicy Górnej to mieszkańcy 

zainwestowali w plac zabaw więc proszę wejść z nimi w dyskusję,  ponieważ oni o ten plac 

sami dbają. Zaproponował również o uszanowanie ich pracy i zasięgnięcia informacji 

mieszkańców, ponieważ z tego co wie to mieszkańcy zabiegają tylko o nową farbę, a nie o 

cały plac zabaw.  

Przewodniczący Rady dodał, iż lepiej będzie jak ten temat zostanie przeniesiony na komisję. 

Sekretarz Gminy dodał, iż obawy mieszkańców były co do zaniedbania tego placu. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zamyka głos mieszkańców. 

 

AD. 4. Przedstawienie projektów uchwał. 

 

a) Druk numer 1- w sprawie zmian w budżecie. 

Skarbnik Gminy Ustronie Morskie Katarzyna Kruszyńska przedstawia zmiany w 

budżecie Gminy na rok 2013 

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

Dział  020 Leśnictwo 

 735 zł wpływem dochodów z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 10.09.2013 r., 



Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę ogółem – 16.000 zł 

 - 16.000 zł urealnieniem wpłat z tyt. użytkowania wieczystego i opłat za trwały zarząd, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r., 

Dział  750 Administracja publiczna na kwotę ogółem  3.572 zł 

 1.947 zł dochodami z tyt. zwrot kosztów egzekucyjnych i zastępstwa procesowego, z tyt. 

przekroczenia limitu służbowych rozmów telefonicznych oraz  zwrotu inkasa opłaty miejscowej 

za lata ubiegłe, 

 - 5.000 zł korekta dochodów z tyt. sprzedaży usług promocyjnych, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 10.09.2013 r., 

 6.625 zł planowanym wpływem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska                   i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn. „Kampania edukacyjno-

informacyjna dotycząca segregacji                    i nowych zasad gospodarowania odpadami” (wkład 

własny gminy – 5.325 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

01.07.2013 r., 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  na kwotę ogółem 

148.020 zł 

 - 123.257 zł korektą dochodów z tyt. opłaty targowej, 

 1.823 zł dochodami z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu (patrz wydatki rozdz. 85154), 

 10.000 zł dochodami z tyt. renty planistycznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z 

dnia            10.09.2013 r., 

 259.454 zł wpływem środków z tyt. udziału gminy w podatkach stanowiacych dochód budżetu 

państwa - osoby prawne (dochody niezależna od gminy, wykazywane w sprawozdaniach przez 

urzędy skarbowe), 

Dział  758 Różne rozliczenia 

 - 30.000 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego i 

lokat, 

Dział  801 Oświata i wychowanie na kwotę ogółem - 12.182 zł 

 150 zł dochodami z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły, 

 - 12.800 zł korektą dochodów z tyt. opłat za godziny płatne spowodowane zmianą przepisów 

Ustawy o systemie oświaty, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 

10.09.2013 r., 

 468 zł wpływem środków z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat, wynagrodzenia płatnika i 

rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 

10.09.2013 r., 

Dział  852 Pomoc społeczna 

 Korektą dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczenie środków na opłatę za pobyt podopieczego w 

DPS Białogard – kwota 6.823 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 09.08.2013 r., 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 3.032 zł 

 1.452 zł dochodami z tyt. opłaty produktowej (patrz wydatki rozdz. 90020), 

 1.580 zł wpływem środków z tyt. odszkodowań za uszkodzenie mienia i odsetki od 

nietermionowej zapłaty                     za sprzedaż złomu. 

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

Dział  630 Turystyka  

 - 63.160 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem planu dochodów do faktycznie 

otrzymanego dofinasowania inwestycji pn. „ Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie 



Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

13.09.2013 r., 

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa  

 28.514 zł wpływem dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r., 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 90.000 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży wozu strażackiego, 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 185.720 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem planu dochodów do faktycznie 

otrzymanego dofinasowania inwestycji pn. „ Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i 

Rusowo” i „Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r. 
 

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

Dział  630 Turystyka 

 - 3.260 zł dostosowaniem planu wydatków do wykonania dot. opłat za błękitną flagę oraz za 

badanie wody                    w kąpieliskach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

09.09.2013 r. 

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę ogółem 10.772 zł 

 16.320 zł zabezpieczeniem planu wydatków dot. utrzymania budynków wchodzących w zasób 

mieszkaniowy gminy (zakup energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz 

nieczystości), zgodnie                       z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 

 15.880 zł zabezpieczeniem planu wydatków związanych z utrzymaniem obiektów: budynek przy 

ul. Bol. Chrobrego 59 i przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim (zakup energii elektrycznej, 

dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości), zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej                    z dnia 10.09.2013 r., 

 - 130 zł korektą wydatków dot. dostępu do programu Serwis Budowlany, zgodnie z wnioskiem 

Informatyka z dnia 05.09.2013 r., 

 - 21.298 zł urealnieniem planu wydatków dot. odszkodowania za przejęte drogi zgodnie z mpzp, 

opłat za dzierżawę gruntu pod śmietnik ul. Osiedlowa i za grunt Skarbu Państwa (użytkowanie 

wieczyste), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.09.2013 r., 

Dział  710 Działalność usługowa na kwotę ogółem – 16.630 zł 

 - 23.030 zł urealnieniem planu wydatków (zmiany mpzp, zwrot kosztów postępowania 

sądowego), zgodnie                  z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r., 

 6.400 zł zabezpieczeniem środków na wpisy prawa własności, wycenę nieruchomości oraz mapy, 

wyrysy i wypisy,  zgodnie z wnioskiem z dnia 12.06.2013 r., zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r., 

Dział  750 Administracja publiczna  na kwotę ogółem – 6.162 zł 

 162,48 zł urealnieniem planu wydatków (serwis oprogramowania USC) pod przewidywane 

wykonanie, zgodnie                z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,   

 1.200 zł koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tyt. kosztów zastępstwa procesowego (patrz 

dochody rozdz. 75023),  

 - 10.541,68 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu papieru do kser i drukarek, tonerów, 

akcesorii komputerowych, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,   

 14.800 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za media w Urzędzie Gminy, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 



 4.175 zł realizacją projektu pn.”Kampania edukacyjno-informacyjna w sprawie segregacji śmieci i 

nowych zasad gospodarowania odpadami” – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

do ZS Ustronie Morskie i Przedszkola (patrz dochody rozdz. 75075), zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 01.07.2013 r. 

 - 5.000 zł korektą wydatków na organizację imprez promocyjnych oraz między paragrafami 

klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

10.09.2013 r. 

 - 8.697,23 zł urealnieniem planu wydatków (m.in. opłaty za udostępnienie obrazu z kamer 

internetowych, naprawy sprzetu biurowego, serwis ksera, aktualizacje oprogramowań), zgodnie z 

wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r. 

 66,33 zł zabezpieczeniem środków na opłatę za użyczenie powierzchni wieży kościelnej (kamera 

internetowa), zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,   

 - 2.326,90 zł urealnieniem planu wydatków dot. wpłaty gminy na rzecz ZMiGDP w Karlinie tyt. 

utrzymania projektu Wrota Parsęty, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,   

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  na kwotę ogółem 14.220 zł 

 11.620 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu paliwa dla 

OSP, zakupu energii ekektrycznej i gazu, wywozu nieczystości stałych, serwisu technicznego 

sprzętu ratunkowego, zgodnie                             z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 

  2.600 zł potrzebą zabezpieczenia planu finansowego na realizację zadań, których ciagłość 

zapewnia bieżące funkcjonowanie jednostki tj. na wydatki związane z zakupem energii 

elektrycznej oraz odprowadzaniem ścieków z punktów ratowniczych, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektroa GOSiR z dnia 09.09.2013 r., 

Dział  757 Obsługa długu publicznego 

 - 35.488 zł zmniejszeniem zobowiązania 2013 r. wynikającego z udzielonego przez gminę 

poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w 

Kołobrzegu, 

 

Dział  801 Oświata i wychowanie  na kwotę ogółem 30.000 zł 

 Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczenim na odbiór nieczystości stałych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 02.09.2013 r. (Szkoła Podstawowa - kwota 532 zł), 

 - 801,20 zł urealnieniem planu wydatków Przedszkola Publicznego do faktycznego wykonania 

dot. zakupu usług remontowych i pozostałych m.in. wywozu nieczystości, odprowadzania 

ścieków, aktualizacji i serwisu oprogramowania,  zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola 

Publicznego z dnia 14.08.2013 r., 

 20.506 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli, wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych, opłat na rzecz budżetu państwa i za 

wywóz nieczystości, zgodnie               z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 

14.08.2013 r. i 04.09.2013 r., 

 Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczenim na odbiór nieczystości stałych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 02.09.2013 r. (Gimnazjum - kwota 266 zł), 

 10.295,20 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń 

osobowych kucharek, dzierżawy pompek do wody oraz w związku z potrzebą wykonania blatu 

pod zlewozmywak, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 14.08.2013 r. 

i 04.09.2013 r., 

Dział  851 Ochrona zdrowia na kwotę ogółem 17.973 zł 

 1.823 zł wprowadzeniem nadwyżki dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z 

przeznaczenim na opinie psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych, 



 16.150 zł urealnieniem planu wydatków dot. utrzymania ośrodka zdrowia do faktycznych potrzeb 

(zakup gazu, odprowadzanie ścieków, zakup paliwa do kosiarki),  zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji                        i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 

Dział  852 Pomoc społeczna  

 4.078 zł urealnieniem planu wydatków dot. składek na ubezpieczenia społeczne GOPS, usługę 

odbioru nieczystości oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 10.09.2013 r., 

Dział  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

 - 4.078 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie dot. wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego zrefundowanego ze środków POKL – Jesteśmy Aktywni, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 10.09.2013 r.  

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 30.452 zł 

 - 7.000 zł urealnieniem planu wydatków (wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i 

plażowych do kompostowni w Kołobrzegu), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

09.09.2013 r. i 19.09.2013 r., 

 - 4.500 zł urealnieniem planu wydatków (odzież ochronna +1.000 zł, opróżnianie koszy 

plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy -5.500 zł), zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR z dnia          09.09.2013 r., 

 1.452 zł wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (patrz dochody),    

 35.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. ubezpieczenia mienia gminy, 

zgodnie                   z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

10.09.2013 r., 

 5.500 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup części eksploatacyjnych i zamiennych do 

naprawy pojazdów i sprzętu wykorzystywanych przez GOSiR do zadań statutowych tj. m.in. 

wywozu śmieci, obkaszania terenów zielonych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

09.09.2013 r. 

Dział  926 Kultura fizyczna  na kwotę ogółem 55.300 zł 

 - 55.472 zł urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia 

społeczne GOSiR, zgodnie z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r. 

 4.000 zł korektą planu wydatków dot. wpłat na PFRON, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z 

dnia 09.09.2013 r. 

 4.414 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. m.in. zakupu chemii 

basenowej, środków czystości oraz wyposażenia budynku zaplecza stadionu sportowego, zgodnie 

z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 

 81.000 zł wydatkami, których ciągłość zapewnia bieżące funkcjonowanie jednostki tj. na wydatki 

związane                     z zakupem energii elektrycznej oraz gazu do CSR HELIOS, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia   09.09.2013 r. 

 15.358 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. m.in. serwisu urządzeń CSR 

HELIOS, odprowadzania ścieków CSR HELIOS, serwisu oprogramowania, usług pocztowych 

oraz utrzymania części hotelowej budynku zaplecza stadionu sportowego, zgodnie z wnioskami 

Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r. 

 6.000 zł koniecznością zlecenia usługi polegającej na przeprowadzeniu przetargu na dostarczenie 

energii elektrycznej, w związku z uwolnieniem się rynku energetycznego i kończącą się z dniem 

31 grudnia 2013 r. umową na dostarczanie energii elektrycznej dla CSR Helios, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu                i Rekreacji  z dnia 19.09.2013 r. 
 

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

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo 



 34.993 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przyłączy kanalizacyjnych 

od nieruchomości zabudowanych a niepodłączonych położonych w miejscowościach Kukinia, 

Kukinka i Gwizd do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej”, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia               11.09.2013 r., 

 

Dział  630 Turystyka  

 - 74.158 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniem planu wydatków do faktycznego 

wykonania po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie 

Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

13.09.2013 r., 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   

 5.000 zł planowanym przekazaniem (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP) dofinansowania 

na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

10.09.2013 r., 

Dział  801 Oświata i wychowanie  

 - 2.000 zł korektą wydatków dot. zakupu szafki pod zlewozmywak i ociekacza do Przedszkola 

Publicznego                     w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z 

dnia 14.08.2013 r., 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem – 94.201 zł 

 - 18.476 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa 

elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, 

linii kablowej SN  i NN                        i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie 

Morskie, Gmina Ustronie Morskie”, 

 - 75.725 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniem planu wydatków do faktycznego 

wykonania po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i 

Rusowo” i „Budowa placów zabaw     w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r. 

 

Radny Stanisławczyk poinformował, że wszystkie te tematy były na komisji budżetu i 

otrzymały pozytywną opinię. 

Przewodniczący Rady dodał, że nie zgadza się z pomysłem na przeniesienie administracji 

GOSIR do starego posterunku policji. Dodał również, że Gmina ma duży problem finansowy 

ipomysł jest nieprzemyślany, a 25 tysięcy to jest kropla w morzu na remont. Podatno dodał, 

że Gosir przyjmuje dużo interesantów, a tam nie ma nawet parkingu nie ma. Dodał, że jest to 

niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy. 

Radna Britzen złożyła wniosek o wykreślenie działu 750 zadania inewstycyjnego związanego 

z przeznaczeniem posterunku pod biura GOSIR. 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że nie ma możliwości stworzenia nowej uchwały 

można tylko wyłączyć ten dział z uchwały. Dodał również, że większość Radnych pokieruje 

się rozsądkiem i wiedzą, że ten obiekt jest potrzebny. Dodał, iż trzeba spróbować i zrobić tam 

pomieszczenia biurowe, a na basenie zrobić inne pomieszczenia. 

Radny Dymański oznajmił, że wniosek Radnej Britzen uważa za zasadny. Dodał również, że 

wiele kontrowersji wzbudza ten pomysł i również uważa żeby z tego punktu zrobić odrębną 

uchwałę. Oznajmił, iż uważa, że ten budynek w najbliższym czasie i tak będzie sprzedany. 

Ponadto dodał, iż Wójt ostatnio powiedział, że Ośrodek Zdrowia jest dużym obciążeniem i 

teraz Gmina bierze sobie drugi budynek na głowę. Dodał również, że kwota 25 tysięcy nie 



jest duża i na wiele nie wystarczy. Jest to teren, który z drugiej strony mógłby przynieść duży 

zysk do budżetu. Dodał, że nie ma powodu by dzisiaj tam inwestować. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, iż aby przystąpić do zadania termomodernizacji obiektu trzeba 

posiadać budynki o łącznej kwocie miliona złotych. Zostawimy budynek starego posterunku 

policji. poinformowała, że do projektu termomodernizacji będziemy mogli podłączyć dwa 

budynki przedszkola i policji. Ponadto dodała, iż Gmina otrzyma zwrot 50% kosztów. 

Uważa, iż Gminie zależy na tym ,aby na terenie basenu była rehabilitacja lub dział spa. 

Oznajmiła , że Urząd rozmawia z uczelnią z Kołobrzegu gdzie mają taki kierunek i są 

zainteresowani wynajmem.  

Sekretarz Gminy prosi o nieporównywanie Ośrodka Zdrowia do budynku policji. Lokale na 

Heliosie zostałyby wydzierżawione i przynosiłby dochody. Przypomniał, że skrzydło apteki 

zostało sprzedane. Oznajmił również, iż Radny Dymański chciał tam zrobić strzelnicę lub 

muzeum. 

Radna Britzen poinformowała, iż jest to na wniosek kierownika na wniosek z kwietnia. 

Dodała, iż wtedy była podawana kwota 50 tysięcy, a teraz 25 tysięcy.  

Sekretarz Gminy stwierdził, iż można to zrobić nawet za 300 tysięcy, ale można również za 

kwotę 25 tysięcy aby to rozdzielić na etapy. Dodał również, że to 25 tysięcy jest to etap 

wstępny. Poinformował, iż obiekt policji jeszcze przez jakiś czas  mógłby tam funkcjonować, 

ale był idealny czas na przeniesienie. Poinformował, że od czegoś trzeba zacząć, a w między 

czasie wydzierżawić Heliosa. 

Przewodniczący Rady zapytał czy będzie nas stać na utrzymanie nowego budynku. Oznajmił, 

iż co do sprzedania Ośrodka Zdrowia był za, ponieważ zmniejszyło to obciążenie budżetu 

gminy. Dodał, iż na pewno są jeszcze jakieś inne możliwości aby kwotę 1 miliona złotych 

uzupełnić z wykorzystania innych budynków. Zapytał na jakim etapie są rozmowy ze szkołą 

wyższą, ponieważ uważa to za dobry pomysł. Zapytał również czy w ogóle dojdzie to do 

skutku, bo dopiero wtedy będzie można rozmawiać o przeniesienie gosiru. 

Sekretarz Gminy poinformował, że gwarancje są dopiero po wyjściu od notariusza trzymając 

akt w ręce. Stwierdził, że Przewodniczący był w trakcie przyjazdu uczelni. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że  widział przedstawicieli uczelni, jednak odebrał ich 

wizytę w charakterze „spaceru” na basen. Poinformował, że trzeba być na tyle 

odpowiedzialnym, aby było jakieś porozumienie. 

Sekretarz Gminy poinformował, iż żeby mieć porozumienie to musi być jakaś uchwała,  aby 

podejmować jakieś działania to można dopiero pod koniec roku, ponieważ trzeba mieć 

dograne sprawy, nawet choćby z tą uczelnią. 

Radny Basarab zapytał czy dyrektor Gosiru jest w stanie przeprowadzić remont ludzi których 

ma do dyzpozycji. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim Grzegorz 

Czachorowski odpowiedział, że nie zna dokładnych zakresu czynności, ponieważ jeżeli 

będzie tam wymiana okien czy podłóg to takich ludzi nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o 

malowanie to tak. 

Radny Stanisławczyk zapytał czy można najpierw zagłosować nad uchwałą, a później nad 

tym wnioskiem. 

Radny Basarab dodał, iż jego wniosek jest dalej idący w sprawie głosowania nad całą 

uchwałą. 

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz poinformowała, że jeżeli jest wniosek inny to należy 

głosować wniosek dalej idący. 

Radny Dymański zapytał czy wyłączenie punktu wynika z obrad sesji. Oznajmił, że uchwała 

jest na stole więc po co wniosek w całości. 

Sekretarz Gminy dodał, że od strony formalnej wszystko jest w porządku chodzi tylko o 

wyłączenie punktu. 



Przewodniczący Rady dodał, że nie zmieniamy uchwały tylko później będziemy głosować o 

wyłączenie wniosku.  

Radny Marek Rojek zapytał ile w tej chwili jest pracowników w gosirze i ile powierzchni 

zajmują. Zapytał również czy wszystko będzie przeniesione czy tylko dane działy.  

Stwierdził, że będzie pełno biegających pracowników po ulicach między gminą, a basenem. 

Poinformował, że wątpi w to, aby pomieściła się tam cała administracja, ponieważ ten obiekt 

jest bardzo mały, to jest czubek góry lodowej, bo za 25 tysięcy to się nawet łazienki nie 

zrobi, a Urząd chce za tą kwotę cały budynek zrobić. Dodał również, że jest wiele innych 

miejscowości, które w to można włączyć. 

Radny Piotr Barycki zaproponował włączenie do termomodernizacji świetlicę wiejską w 

Rusowie. 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż kolega nasunął mu jeszcze jeden argument między 

innymi, że nie ma miejsca dla pracowników komunalnych, ponieważ ci ludzie faktycznie nie 

mają gdzie zjeść czy się umyć w dobrych warunkach.  

Sekretarz Gminy dodał, że alternatywy są zawsze inne i każdy będzie głosował według 

siebie. Poinformował , iż świetlica jest włączona na przyszły rok, ponieważ tam trzeba zrobić 

wszystko w środku.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska dodała, że 

ten budynek jest wpisany do zabytków więc trzeba będzie się starać o dofinansowanie.  

Sekretarz Gminy dodał, że w referacie pani Skarbnik siedzą 4 dziewczyny i jakoś 

funkcjonują, Poinformował również, że takich pokoi jest dużo i nie prosimy o to żeby 

przebudować Urząd Gminy. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że są dwa wnioski pana Basaraba i pani Britzen.  

Radny Stanisławczyk zapytał czy jest możliwość aby dziś zagłosować nad całą uchwałą i 

osobno nad tym wnioskiem. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że będzie wniosek aby uchwała pozostała bez zmian, a 

drugi, że wyłączamy kwotę 25 tysięcy złotych z uchwały. Dodał, że dopiero po tym Rada 

będzie głosowała nad uchwałą. 

Radca prawny oznajmiął, iż może być taka sytuacja, że oby dwa wnioski upadną i przejdzie 

uchwała. 

Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wniosku Radnego Basaraba aby uchwała 

pozostała bez zmian. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

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

Wniosek o pozostawienie uchwały bez zmian został uchylony. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił głosowanie nad wnioskiem Radnej Britzen o wykreślenie 

kwoty 25 tysięcy złotych z uchwały. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

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



Wniosek o wykreślenie kwoty 25 tysięcy złotych został podjęty. 

 

Przewodniczący rady Krzysztof Grzywnowicz ogłosił przerwę w obradach i poprosił panią 

Skarbnik Gminy o przygotowanie zmnienionego projektu.  

1.  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,  

2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 w związku z 

wprowadzeniem zadanie inwestycyjnego. 

 

W trakcie przerwy doszedł Radny Robert Saraban. Na sesji 15-stu Radnych jest 

obecnych.  

 

Przerwa/po przerwie 

 

Przewodniczący Rady ogłosił, że nowy projekt jest już gotowy. 

Skarbnik Gminy podała, iż jest zmiana więc z automatu zmienia się kwota z 43 476,00 zł 

urealnienie planu wydatków została ściągnięte 25 tysięcy złoty. Została zmniejszona do 

18 476, 00 zł. dodała, że uchwała została przygotowana jako dwie odrębne uchwały jedna 

bez 25 tysięcy złotych, natomiast druga w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 w 

związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego.  

Radny Stanisławczyk zapytał czy Rada będzie głosować teraz nad dwiema uchwałami? 

Zawnioskował o wprowadzenie dodatkowej uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał panią Radcę Agnieszkę Jakierowicz o to czy jest możliwe aby 

glosować nad dwiema uchwałami na tej samej sesji. 

Radca Prawny dodała, że to Radni decydują o głosowaniu. 

Przewodniczący Rady ogłosił głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego projektu 

uchwały- druk nr 10. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymuję się” 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił głosowanie nad drukiem nr 1- zmiany w budżecie na rok 2013. 

DYSKUSJA-brak 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XLI/279/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września  2013 

roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



b) Druk nr 2- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na 

okres powyżej 3 lat. 

Sekretarz Gminy poinformował, że objęto działki ulicy Granicznej i obecnie jest tam park 

linowy. Dodał również, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XLI/280/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

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

została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

c) Druk nr 3 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w 

trybie bezprzetargowym. 

Sekretarz Gminy poinformował, że w związku ze złożonym wniosku o przedłużenie umowy 

dzierżawy dotyczącej działki nr 99/6 położonej w Rusowie (stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 

lit.a) ustawy o samorządzie gminnym do wyłączonej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, tj. min. Gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość niezbędne jest podjęcie stosownej 

uchwały. Projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

Rady Gminy i określa okres przedłużenia umowy. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XLI/281/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

d) Druk nr 4- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Południe”. 

Sekretarz Gminy poinformował, iż dla potrzeb niniejszej zmiany planu zostały wykonane 

analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 



27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647.j.t.) 

oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie. Przewiduje się takie 

przeprowadzenie zmiany planu, które pozwoli na umożliwieniu realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych inwestorów poprzez dokonanie korekt w części graficznej i tekstowej 

obecnych ustaleń planu. Obszar przy ulicy Okrzei obejmujący drogę publiczną oraz tereny 

przyległe związany jest z planowaną gminną inwestycją - budową euroboiska i związaną 

z tym koniecznością powiększenia terenu do wymogów boiska pełnowymiarowego. Zmiana 

ustaleń dla obszaru przy ulicy Wojska Polskiego dotyczy korekty wskaźników i dostosowania 

ich do istniejącego stanu i zapisów planu z 2003 roku, których nie uwzględnia obecnie 

obowiązujący plan z 2010 roku. Zmiana planu obejmująca obszar przy ulicy Leśnej dotyczy 

wrysowanej nieprzekraczalnej linii zabudowy po istniejących budynkach co uzasadnia 

dokonanie zmian w części graficznej a także dotyczy potrzeby likwidacji lub zmiany 

lokalizacji trafostacji planowanej na terenie 15E a także zespołu parkingowego 7KP. Obszar 

przy ulicy Górnej oznaczony symbolem 45UT w części zabudowany jest istniejącymi 

budynkami mieszkalnymi co uniemożliwia realizację zamierzeń inwestorów co do 

prowadzenia inwestycji budownictwa mieszkaniowego. Obszar przy ulicy Kolejowej 

oznaczony symbolem 5KP jako tereny parkingów objęte zostały w związku z zamiarem 

inwestorów wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Natomiast obszar działki 

przy przedłużeniu ulicy Targowej oznaczony w części symbolem 3ZP i w części symbolem 

51UTM objęty został zmianą ze zględu na wnioskowane przez inwestora efektywne 

zagospodarowanie nieruchomości zgodne ze studium. Mając powyższe na uwadze stwierdza 

się , że wnioskowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w wymienionych 

obszarach jest celowa i uzasadniona. Projektowana w/w zmiana planu zagospodarowania 

przestrzennego nie będzie naruszała ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustronie Morskie.  Plan miejscowy należy 

wykonać na mapach w skali 1:1000. Ustala się standardowy zakres prac planistycznych 

zgodny z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponieważ zgodnie 

z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) w celu przeznaczenia terenów 

oraz określenia sposobów ich zagospodarowania rada gminy podejmuje uchwałę 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

przedkłada się projekt niniejszej uchwały w celu jej podjęcia.  

Radny Szymanek zapytał, czy całe to przedsięwzięcie zostało zaopiniowane wnioskami 

inwestorów. Dodał, iż pamięta parę lat temu jak widzieliśmy błędy nad omawianiem planów 

przestrzennych. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że w zasadzie nie ma planów doskonałych. Dodał również, że 

jest dynamika i postęp w naszej gminie. Ustronie i Sianożęty rozwijają się szybciej niż inne 

sołectwa. Dodał również, że jeżeli chcemy no to musimy im wyjść naprzeciw i zwiększyć 

wpływ do budżetu. 

 



GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XLI/282/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ustronie Południe” została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

e) Druk nr 5- w sprawie zamiany nieruchomości. 

Sekretarz Gminy poinformował, że przedmiotowa zamiana gruntów opisana w projekcie 

uchwały związana jest ze złożoną ofertą uregulowania ceny zbycia działek stanowiących 

prawo użytkowania wieczystego Pana Piotra Skrzypiec działek położonych 

w Sianożętach oznaczonych numerami geodezyjnymi 162/22 i 162/24 na których gmina 

wybudowała w 2007 roku część promenady nadmorskiej, poprzez zamianę gruntów na 

działkę gminną Nr 49/9 przy ul. Wrzosowej, 

z dopłatą. W sprawie tej zasięgnięto opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Gminy, która była pozytywna. Zamiana nieruchomości nastąpi w trybie art. 15 ust. 1 i 2 w/w 

ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) 

stanowiącego, iż nieruchomości stanowiące własność samorządu terytorialnego mogą być 

przedmiotem zamiany. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. Nr poz.594) do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w zakresie m.in. zbywania nieruchomości 

niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Radny Saraban zapytał czy jest to ostatnie nieuregulowana sprawa dotycząca promenady. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak. 

Radna Britzen zapytała czy kwota jest już uregulowana. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że pan Skrzypiec wstępnie zaakceptował kwotę w wysokości 

około 70-80 tysięcy złotych. 

Radny Szymanek dodał, iż to nie zostało zrobione, sprawy nie zostały wyprostowane. Zapytał 

dlaczego buduje się na nieswoim gruncie dlaczego  teraz po tylu latach trzeba to negocjować i 

oddawać inne grunty. Dodał również, że właściciel powinien nie dopuścić do tej budowy. 

Radny Dymański zapytał dlaczego rada chce teraz szukać winnych, prawo było stanowione na 

tamten czas tak samo. 

Radny Szymanek dodał, że wracamy po 4 latach do tematu wybudowania promenady na nie 

swojej działce. Dodał również, że jest jeszcze kwestia podatku, ponieważ tam została źle 

zaksięgowana kwota dla Baltic Center, ale to jest inny temat.  

Radny Basarab poinformował, że w tamtym czasie sprawy gruntów były bardzo oporne, 

właściciele wyrażali zgodę, że te tereny zostają przydzielone na budowę. Dodał również, że 



już wtedy było mówione, że trzeba będzie to wszystko uregulować. Ponadto dodał, iż wtedy 

prawo tak pozwalało. 

Radca Prawny zgodził się z Radnym Basarabem. 

Radny Szymenek zapytał czy prawo Unii Europejskiej pozwalało na budowanie na nie swoim 

terenie i czy wszystko jest zgodne z prawem. 

Sekretarz Gminy podkreślił, że Radny Szymanek słusznie zwrócił uwagę. Dodał również, że 

sprawę można było rozwiązać wcześniej. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XLI/283/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

sprawie zamiany nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) Druk nr 6- w sprawie zniesienia pomnika przyrody. 

Sekretarz Gminy poinformował, że temat był przegłosowany dzisiaj przed sesją  na Komisji 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i opinia była pozytywna. Dodał, iż pomnik 

przyrody znajduje się na ul. Wojska Polskiego. Dodał również, że drzewo należy usunąć w 

trybie pilnym gdyż znajduje się na stadionie w bezpośrednim sąsiedztwie trybun oraz drogi 

powiatowej. Mając powyższe na uwadze niezbędne jest podjęcie uchwały. Poinformował, że 

osobiście nie był na stadionie, ale komisja stwierdziła próchnicę. 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Irena Krawczyk 

potwierdziła, że opinia komisji była pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XLI/284/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

sprawie zniesienia pomnika przyrody została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



g) Druk nr 7- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2015. 

Przewodniczący Rady prosi o zabranie głosu Sekretarza Gminy. 

Sekretarz Gminy oddaje głos reprezentantowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim pani Anecie Szumowskiej. 

Pani Aneta Szumowska poinformowała, że ten dokument wydaje cele i zadania. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Robert Saraban 

poinformował, że projekt uzyskał od Komisji opinię pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XLI/285/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2015 została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

h) Druk nr 8- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole 

prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie. 

Dyrektor Przedszkola w Ustroniu Morskim Dorota Lipnicka- Fiuk poinformowała, że zmiany 

opłat za świadczenia wymusiła ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku, która narzuca gminą 

kwotę jaka może być pobierana za zajęcia programowe nie więcej niż 1 złotych. Dodała, iż 

kwota ta jest za każdą rozpoczętą godzinę programową czyli od godziny 8 do 13. Dodała 

również, że uchwały rad gmin podjęte wcześniej funkcjonują do końca sierpnia 2014 roku. 

Poinformowała, że rada ma czas na zmiany opłat. 

Radny Dymański oznajmił, że wraca do tematu z przygotowania przedszkola do roku 

szkolnego. Poinformował, że ta uchwała tylko uzupełnia tą podstawę.  

Skarbnik Gminy stwierdziła, że zmiana uchwały dorzuca tylko ten 1 złoty. Poinformowała  

również, że zostało ściągnięte 28 tysięcy złotych z budżetu przedszkola. Ponadto dodała, że 

trzeba trochę czasu dać pani Dyrektor żeby mogła zapoznać się różnymi ofertami. Oznajmiła, 

że należałoby się zastanowić czy nie dało by się wynegocjować 1,5 godziny tygodniowo i czy 

obecni nauczyciele nie mogli by się tym zająć.  

Radny Dymański zapytał czy to się nie wiąże z dodatkowymi kosztami. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wiąże się z kosztami, ale mniejszymi. Dodała również, że 

porównują oferty z obecnymi nauczycielami i nauczycielami z zewnątrz. 

Sekretarz Gminy poinformował, że pani Dyrektor miała spotkanie z rodzicami, aby 

powiedzieć co ustawa nakazuje.  

Dyrektor Przedszkola stwierdziła, że ustawa strasznie namieszała, ponieważ zajęcia 

dodatkowe można zrobić tylko i wyłącznie po godzinie 16 więc rodzice nie są tym 

zainteresowani. Dodała również, że rodzice chcieli by coś innego niż tylko rytmika i jakiś 



dodatkowy język obcy. Poinformowała, że przedszkole wymyśliło dodatkowy taniec 

towarzyski, ale to po godzinie 15 i nie w przedszkolu tylko w szkole. Oznajmiła również, że 

nie jest to w cale takie proste i są różne propozycje. Poinformowała również, że nie będzie 

wchodziła w układy i nie będzie łamała prawa, ponieważ jest temu przeciwna biorąc pod 

uwagę jeszcze kontrole z Oświaty. 

Sekretarz Gminy poinformował, że pomiędzy placówką, a rodzicami musi być umowa 

cywilno-prawna. 

Dyrektor Przedszkola poinformowała, że rada gminy określa opłatę za godziny. 

Radny Dymański oznajmił, że można mówić o tych umowach, ale dopiero od godziny 13 do 

godziny 15. Poinformował również, że ustawa nie mówi o zawieraniu umów z rodzicami. 

Stwierdził, że rada gminy ma  w tym temacie pole do popisu oraz, że rola rady polega na tym 

aby czasami korygować błędy. Nadmienił, iż pewna grupa dzieci i tak będzie skrzywdzona, 

ponieważ w tym momencie jest podział na dzieci z bogatszych i biedniejszych rodzin. 

Poinformował, że dzieci w przedszkolu powinny mieć podawane jak najwięcej wiedzy. 

Sekretarz Gminy poinformował, że pani Dyrektor zastanawiała się co można zrobić między 

13 a 15 godziną oraz żebyśmy nie przeceniali edukacji przedszkola, ponieważ prawdziwa 

edukacja zaczyna się na etapie szkoły.  

Dyrektor Przedszkola poinformowała, że rodzice zapłacili za zajęcia dodatkowe, ale cała 

grupa musi brać w nich udział. Napomniała, że jeden z rodziców nie zgodził się na zajęcia 

dodatkowe i zajęcia nie odbyły się dla całej grupy. 

Sekretarz Gminy zapytał kto będzie pilnować tych dzieci, ponieważ nikt ze szkoły nie 

przyjdzie za darmo, dystans od szkoły i przedszkola też trzeba pokonać i dzieci nie mogą iść 

bez opieki.  

Przewodniczący Rady zapytał Skarbnik Gminy o kwotę subwencji. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wszystko będzie wiadomo dopiero w październiku. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XLI/286/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole prowadzone przez 

Gminę Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

i) Druk nr 9- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustronie 

Morskie. 

Przewodniczący Rady poprosiła Radnego Stanisławczyka o krótkie uzasadnienie. 

Radny Stanisławczyk poinformował, że chce zakończyć już tą sprawę. 

Radna Britzen zapytała dlaczego nie została zaproszona pani Różycka dodała, że na ostatniej 

sesji też była rozpatrywana na strawa. Dodała, że najbardziej zainteresowanej osoby nie ma 

na sesji, więc dlaczego jest złożony taki projekt. 

Radny Stanisławczyk odpowiedział, że w ostatnim zdaniu uchwały jest to uzasadnione. 

Radna Britzen dodała, iż było mówione, że zawsze pani Różycka będzie zawiadamiana o 

terminie rozpatrzenia jej skargi. 



Sekretarz Gminy poinformował, że na ostatniej sesji pan Przewodniczący Rady nie dopuścił 

do głosu pani Różyckiej. Dodał, że Rada bije się z tą sprawą już od 2011 roku. Dodał 

również, że chodziło tylko o zmianę uzasadnienia oraz, że Wojewoda prosił o podjęcie 

uchwały od razu po wakacjach. Poinformował, że pani Różycka zostanie poinformowana po 

głosowaniu. 

Przewodniczący Rady odparł, że nie udzielił głosu pani Różyckiej ponieważ chciała zabrać 

głos w nieodpowiednim momencie. Zapytał panią Mecenas czy nie będzie to zaniechanie ze 

strony Rady, że ta pani nie została zawiadomiona, oraz poinformował radnych, że pani 

Różycka otrzymała pismo, że zostanie poinformowana o terminie sesji na której będzie 

rozpatrywana skarga. 

Radca Prawny odpowiedział, że termin nie musi być z orzecznictwa, nie ma takiego 

obowiązku. Dodała, że wiadome jest, iż w statutach wielu gmin jest obowiązek 

zawiadamiania natomiast w naszym statucie takiego obowiązku nie ma. 

Przewodniczący Rady zapytał czy z tego powodu skarga nie wróci z powrotem od Wojewody. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że zapewnienia ze strony Wojewody były takie, iż wszystko 

było dobrze natomiast w chwili jej otrzymania mogą ją uchylić. Dodał również, że do 

momentu podjęcia i wysłania uchwały nie będą się wypowiadać. 

Radna Britzen oznajmiła, że nawet jeżeli statut nie mówi nam o zawiadamianiu 

zainteresowanych to pani Różycka i tak powinna być na tej Sali. 

Radny Rojek oznajmił, że w uzasadnieniu jest napisane „Komisja rewizyjna Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim dokonując oceny zarzutów zawartych w skardze opierała się na 

następujących dokumentach…”. Zapytał kto może teraz powiedzieć na jakich pismach 

opierała się komisja. Dodał, że to zdanie zostało wprowadzone bez zgody komisji. Dodał, 

również, iż teraz wszyscy twierdzą, że komisja to źle zinterpretowała. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Radny chyba źle zinterpretował to zdanie, ponieważ 

nie jest dosłownie tak napisane jak mówi.  

Radny Rojek poinformował, że jest napisane , iż komisja się pomyliła w swojej pracy. Dodał 

również, że wychodzi na to, że Komisja Rewizyjna jest w ogóle nie potrzebna. Dodał 

również, że uważa skargę za zasadną. 

Radny Stanisławczyk dodał, że kolega Radny uważa skargę za zasadną więc będzie mógł 

pokazać to w głosowaniu. Dodał również, że uzasadnienie powstało z protokołu komisji. 

Przewodniczący Rady zaproponował wniosek o dopisaniu w uzasadnieniu „...opierała się 

między innymi na następujących dokumentach…” 

Radna Agnieszka Makowska dodała, iż nie można napisać, że skarga jest zasadna. 

Radny Rojek poinformował, że chciał wyrazić tylko swoje zdanie. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz prosi o zagłosowanie nad wnioskiem o 

dopisaniu słów „ między innymi” 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymuję się” 

Wniosek uzyskał opinię pozytywną. 

 

Przewodniczący Rady następnie poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie 



 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 8 głosów „za” i 7 głosów „przeciw”. 

Uchwała nr XLI/287/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

j) Druk nr 10- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 w związku z 

wprowadzeniem zadania inwestycyjnego. 

Radny Stanisławczyk powiedział, że do końca pan Dyrektor nie odpowiedział nam czy ten 

budynek spełni wymogi na biura GOSiR-U. Dodał również, że ten pan co tam teraz mieszka 

nie będzie mógł przecież chodzić po biurach i trzeba będzie go gdzieś ulokować. Zapytał 

również, czy uda się tam przenieść całą administrację.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski odpowiedział na 

pytanie z początku sesji, które zadał Radny Rojek odnośnie ilości osób pracujących w 

biurach. Odpowiedział, że jest to 8 osób i pracują 4 pomieszczeniach. Odpowiadając na 

pytanie czy budynek pomieści całą administrację odpowiedział, że tak. Dodał również, że pan 

Sakowski oczywiście musiałby opuścić budynek oraz, że pan Jankowiak zostałby na basenie 

Radny Rojek stwierdził, że 8 osób się zmieści zapytał natomiast co z całym sprzętem, stosem 

dokumentów z meblami i wyposażeniem biurowym. Dodał, że trzeba się zastanowić czy to 

tam na pewno przenieść, ponieważ w takiej ciasnocie nie będzie to komfortowa sytuacja. 

Radny Stanisławczyk dodał, że dzisiejsza decyzja nie zamyka drogi do sprzedania tego 

budynku w późniejszym czasie i lepiej go zagospodarować. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że i tak gmina będzie chciała sprzedać budynek to po co w 

niego inwestować. Zapytał dyrektora czy ważniejsze nie jest znalezienie pomieszczeń dla 

pracowników komunalnych. 

Dyrektor odpowiedział, że pracownicy komunalni mają miejsce w Ośrodku Zdrowia, mają 

tam kuchenkę, szafki oraz właśnie tam są codzienne odprawy. Następnie dodał, że 

pracownicy idą do stolarni pobierają sprzęt i idą w teren. Poinformował, że jeżeli Radni maja 

jakieś propozycje co do wybudowania jakiegoś lokalu dla pracowników komunalnych to jest 

za. 

Przewodniczący Rady odparł, że wie o jakich pomieszczeniach mówimy i rada powinna się 

tym zając. Zapytał czy te pomieszczenia nie są zalewane. 

Dyrektor odpowiedział, że te pomieszczenia akurat nie są zalewane.  

Radny Dymański odparł, że wiążemy się z tym budynkiem odnośnie termomodernizacji. 

Dodał, że wszystko można naprawić, ale wiadomo co tam się dzieje. Poinformował, że gmina 

znowu się pakuje się w coś co będzie gminę obciążało. Stwierdził, że trzeba będzie budynek 

ogrzać więc będą następne wydatki. Zaproponował również, aby gmina inwestowała w 

nowsze i ciekawsze miejsca jak np. w Ośrodek Zdrowia. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że koszty z ogrzewaniem i tak są ponoszone. Dodała, że 

jeżeli zrobimy gabinety na basenie to zwiększy to atrakcyjność basenu. Natomiast jeżeli 

chodzi o Ośrodek Zdrowia to wszystkie nakłady będą ponoszone z budżetu gminy. 



Radny Dymański oznajmił, że niekoniecznie. 

Skarbnik Gminy zapytała Radnego Dymańskiego, iż skoro niekoniecznie to skąd wziąć te 

pieniądze. Poprosiła również Radnego o wyjaśnienie w jakim sensie Ośrodek Zdrowia jest 

ciekawszy od budynku posterunku policji. 

Radny Dymański odpowiedział, że Ośrodek Zdrowia jest w centrum i jest większa możliwość 

zrobienia czegoś w tym miejscu niż na posterunku. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 7 głosów „za” i 7 głosów „przeciw” oraz 1 głos „wstrzymuję się” 

Uchwała nr XLI/288/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 w związku z wprowadzeniem zadania 

inwestycyjnego nie została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie zostało 12-stu radnych. 

AD. 5 I 6. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNYM, INTERPRETACJE 

I ZAPYTANIA 

 

Informacja Wójta Gminy z działalności Urzędu Gminy  
w okresie międzysesyjnym 

 
28 czerwca – Festyn Rodzinny w Rusowie; 

02 lipca – Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej p. Jolanty Nity-Supińskiej; 

04 lipca – Wręczenie „Błękitnej Flagi”; 

07 lipca – Festiwal RYBY; 

08 lipca – Rada Społeczna Szpitala w Kołobrzegu; 

09 lipca – podpisanie umowy dot. kampanii edukacyjno-informacyjnej w sprawie nowego 

systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Ustronie Morskie – Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – oddział Koszalin; 

10 lipca – Spotkanie w Wójtem Gminy Mielno – p. Olgą Roszak-Pezałą – spotkanie dotyczące 

elektrowni jądrowej w Gąskach; 

16 lipca – Jubileusz 35-lecia pracy zawodowej Pana Ryszarda Słomczewskiego – Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Ustroniu Morskim; 

22 lipca – Uroczysta Akademia z okazji obchodów Święta Policji w Kołobrzegu; 

30 lipca – Wręczenie Złotego Krzyża Zasługi p. Rybce – Urząd Wojewódzki – oddział 

Koszalin; 

01 sierpnia – Piknik Rodzinny w Sianożętach;  



11 sierpnia – Wręczenie nagród zwycięzcom Maratonu Wędkarskiego „Ustrońska Plaża”; 

11 sierpnia – Wręczenie pucharów dla uczestników Zlotu Miłośników Dawnej Motoryzacji; 

14 sierpnia – Uroczysty Apel z okazji Święta Wojska Polskiego – Kołobrzeg; 

27 sierpnia – Pożegnanie Ratowników WOPR w Ustroniu Morskim – podsumowanie sezonu 

letniego 2013r. 

29 sierpnia – Posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie; 

2 września – Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014; 

Wręczenie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego p. Annie Bińkowskiej; 

7 września – Dożynki Gminie 2013; 

9 września – Spotkanie dotyczące budowy drogi S6 relacji Golenów- Gdynia w Kobylnicy koło 

Słupska; 

10-12 września – Spotkanie studyjne „polsko –niemiecka wymiana doświadczeń na temat: 

Wpływu zmian klimatycznych na rozwój energii odnawialnej w Euroregionie Pomerania”; 

20 września – XV Memoriał Michała Barty - Kołobrzeg;  

21 września – Powiatowe Święto Plonów w Dygowie;  

23 września – podziękowanie dla współorganizatorów Dożynek Gminnych 2013; 

 

Radny Stanisławczyk zacytował „9 lipca –podpisanie umowy dot. kampanii edukacyjno-

informacyjnej w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy 

Ustronie Morskie- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- oddział 

Koszalin”, zapytał jak wszystko funkcjonuje w urzędzie i jakie są odczucia pracowników, jak 

to wszystko przebiega. 

Skarbnik Gminy poinformowała że kampania jest wprowadzona do budżetu gminy w kwocie 

około 12 tysięcy złotych i z tej kwoty zostało wykorzystane 6 225 złotych . Dodała, iż 

kampania została przeprowadzona w lipcu i w sierpniu między innymi broszurki 

informacyjne i strona internetowa. Weryfikując to nasza gmina poradziła sobie świetnie. 

Dodała, iż pani Marzena Nawrocka bardzo dobrze się sprawuje na tym stanowisku. 

Poinformowała, że cała gospodarka będzie zbilansowana w 100% oraz, że gmina się nie 

przeliczyła i nie będzie musiała dokładać. Dodała również, że dużo osób po sezonie zmienia 

deklaracje na selektywną zbiórkę odpadów. Poinformowała, że gmina ma bardzo dużo 

donosów oraz, że dużo osób prowadziło działalność gospodarczą, a nie mieli koszy i 

podrzucali do gminnych koszy. Na koniec dodała, że system się sprawdza i gmina jest 

zadowolona. 

Dyrektor Grzegorz Czachorowski poinformował, że w sezonie było tragicznie ponieważ było 

tak strasznie dużo odpadów podrzuconych. Powiedział również, że obawia się, iż na przyszły 

rok może zabraknąć kontenerów na wysypisku. Dodał, że każdy mieszkaniec ma prawo na 

terenie gminy wyrzucić tyle odpadów selektywnych ile chce.  

Radna Britzen zapytała, iż skoro Zieleń Miejska wygrała przetarg to czy oni nie będą zabierać 

odpadów selektywnych. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że gmina zakłada, iż większość mieszkańców przystąpi do 

selekcji.  



Radna Britzen dodała, że co z tego, iż ona ma selekcje jak i tak wrzucają wszystko do 

jednego. Zapytała czy Zakład ma jakieś auta przystosowane do selekcji. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wyobraża sobie tego żeby wszystko ładować w jedno 

auto. 

Radny Dymański dodał, iż ostatnio zauważył, że zabierają śmieci oddzielnie. 

Radna Britzen zaproponowała, iż skoro mamy doświadczenie po sezonie to można by mieć 

jedno miejsce zbiórki selektywnej i żeby pracownik co tam jest wrzucane. 

Dyrektor Czachorowski odpowiedział, że i tak tego nie przywiozą i podrzucą gdzie indziej 

ponieważ ludziom nie będzie się chciało tego wozić. Dodał, iż w aspekcie finansowym jest 

super z segregacją bo płaci się mniej, ale z aspektu społecznego jest tragicznie. 

Radny Dymański zapytał czy te kontenery są do odpadów wielkogabarytowych czy ulicznych. 

Zapytał również co z odpadami wielkogabarytowymi. 

Dyrektor Czachorowski odpowiedział, że tylko do ulicznych. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że firma jest zobligowania do wywozu wszystkich 

nieczystości, ale będą ustalone miejsca do odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

Sekretarz Gminy dodał, że na stronie już jest informacja. Dodał, że gmina czeka jeszcze na 

dofinansowanie do pojemników. Dodał również, iż trzeba wszystko przemyśleć. 

AD. 7. WOLNE WNIOSKI 

Radna Britzen poprosiła o krótką charakterystykę parkingów i opłaty klimatycznej. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że będzie wszystko przedłożone na komisji budżetowej 

ponieważ jeszcze są rozliczenia z września. Dodała, iż około 121 tysięcy złotych z opłaty 

było skorygowane oraz, że 40 tysięcy będzie jeszcze skorygowane. Powtórzyła, że wszystko 

będzie przedłożone na komisji- opłata klimatyczna, targowa i parkingi. Dodała, iż gmina 

podjęła jeszcze opłatę za wodę za 2012 rok więc może być przekroczenie wydatków. 

Oznajmiła, że październik będzie miesiącem bardzo przełomowym. 

Sekretarz Gminy poinformował, że słyszał rozmowy między mieszkańcami na temat opłaty 

miejscowej czy jest ona potrzebna czy lepiej ją zlikwidować. Powiedział, że wiadome jest 

jakie kontrowersje wzbudziły pisma do mieszkańców, ale było to wszystko uzasadnione. 

Dodał, że gmina stara się wszystko badać i sprawdzać, a pisma spełniały wymogi formalne. 

Skarbnik Gminy dodała, iż jest to kwota około 750 tysięcy złotych więc jest to duży dodatek 

do budżetu gminy. Poinformowała, że jeżeli ktoś deklaruje 1100 litrowy pojemnik i jest on w 

pełni załadowany to nie ma możliwości żeby nie było tam turystów, Dodała, że na wszy szły 

rok wszystko będzie bardziej szczegółowo badane i kontrolowane. Poinformowała, że każda 

sprzedaż nieruchomości nie pozwala na wykorzystanie tej kwoty na wydatki bieżące, 

pieniądze na konie są ale nie można nimi pokryć wydatków bieżących. 

Radny Basarab powiedział, że niedługo zbliża się 1 listopada oraz, że od okresu około 4 

miesięcy na ulicy Wiejskiej jest zarwany chodnik. Dodał, że jeżeli pracownicy niemieli by 

Forda i chodzili na piechotę to na pewno by to zauważyli. Oznajmił, że jest mu przykro, iż 

musi takie tematy omawiać publicznie. Zapytał również na jakim etapie jest projekt drogi z 

Burco. Poinformował, iż będzie prosił o odstąpienie od tej uchwały, ponieważ się 

deklarowali, a teraz sprawa stoi w miejscu. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że Burco do tej pory nie złożyło projektu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że brało w tym udział 15-stu Radnych i w tej kwestii się 

nic nie zmieniło, trzeba czekać. 

Radny Basarab dodał, że nie ma nic zrobionego w tej sprawie nie ma nawet dokumentów. 

Oznajmił również, żeby na przyszłość brać poprawki na takich ludzi. 



Sekretarz Gminy poinformował, że nie jest nawet zlecone projektowanie tej drogi. Poprosił 

Radnych o chwilę cierpliwości w tej sprawie, ponieważ zobaczymy co przyniosą następne 

tygodnie.  

Dyrektor Grzegorz Czachorowski odpowiedział na pytanie Radnego Basaraba odnośnie 

chodników- poinformował, że GOSiR ma wyszczególnione miejsca co do ich naprawy jest to 

ulica Ku Morzu, Wiejska i Osiedlowa. Dodał, iż ulicę Osiedlową zrobili jako pierwszą, a 

następne naprawy są planowane w najbliższym czasie.  

Radny Basarab zaproponował aby pan Czachorowski się przejechał na ulicę Wiejską i sam 

zobaczył co tam się dzieje. Dodał, że można tam wpaść i złamać nogę.  

Dyrektor Czachorowski poinformował, że zajmie się tą sprawą jutro ponieważ dzisiaj nie ma 

ludzi, który mogli by się tym zając. 

Radny Dymański dodał, iż na wiosnę był tego samego zdania co Radny Basarab, ale teraz 

zauważył zmiany. Dodał, iż pojawia się więcej pracowników, którzy sami naprawiają nie 

czekają na zlecenia tylko biorą się za to sami. Dodał, że te bieżące remonty zaczynają działać 

chodniki, schody, ulice itp, natomiast wszystko zależy od sprzętu do pracy czy mają czym to 

naprawić. Dodał, iż trzeba tez myśleć o środkach na właśnie taki sprzęt. 

Radny Basarab zapytał gdzie były naprawiane schody przez pracowników gosiru. 

Radny Dymański odpowiedział, że nie mówi tutaj o kompleksowej naprawie schodów tylko 

chodników i innych rzeczach. 

Radny Basarab dodał, iż schody robiła firma z zewnątrz za ładne pieniądze. Dodał, że widział 

jak pracownik gosiru naprawiał chodnik dodał, że urząd wyszedł by lepiej na tym jak by 

zatrudnił kogoś z zewnątrz, ponieważ ten pracownik kawałek chodnika robił cały dzień. 

Oznajmił, iż skoro ludziom daje się prace to niech ją szanują.  

Dyrektor Czachorowski dodał, że to sam radny Basarab walczył o pracę dla większości osób 

pracujących w gosirze, osób którzy nie mają doświadczenia. 

Radny Rojek zapytał czy salka dla dzieci w Rusowie, która została zamknięta i napis który 

został powieszony na drzwiach „problemy finansowe” nie jest karygodny. Dodał, że do 

Rusowa zostało zgonionych tyle rodzin, a dla dzieci nie ma nic. Dodał, iż dzieci biegają po 

ulicy, a w tej salce mają takie fajne zabawki itp. Oznajmił również, iż jak pan Wójt startował 

na Wójta to obiecał drogę i przystanek, a do tej pory dzieci idą po 3 kilometry na przystanek, 

a zaraz będzie zima więc ciemno i śnieg. Dodał, że Gmina ma za zadanie zapewnić jakieś 

rozwiązanie. Poinformował również, że jest jeszcze trzecia sprawa odnośnie oświetlenia przy 

sołtysie. Dodał, iż oświetlenia nie trzeba robić co 20 metrów wystarczy tylko przy 

gospodarstwie. Zaproponował również, iż jak Gmina nie ma dostępnych lamp to można wziąć 

jedną czy dwie z Ustronia, ponieważ tutaj lampy świecą nawet w dzień. Dodał, iż Rusowo jak 

na dzień dzisiejszy to nie ma strasznych problemów. 

Sekretarz Gminy poinformował, że oświetlenie Gmina robi cały czas oraz, że w tej chwili 

trwają kolejne prace projektowe. Temat na tapecie jest cały czas. Dodał, iż od godziny 23 do 

5 rano zapala się co druga lub nawet co trzecia lampa. Dodał, iż w Sołectwach nie można 

wyłączać lamp na tym nie można oszczędzać. Oznajmił, iż jeżeli chodzi o odcinek drogi to na 

dzień dzisiejszy autobus tam nie dojedzie. 

Radny Rojek poinformował, że tam drogi nie ma i pewnie Rusowo się jej już nie doczeka. 

Dodał, że coś z tymi dziećmi tam trzeba zrobić. Po raz drugi oznajmił, że Wójt na początku 

kadencji obiecał drogę. 

Sekretarz Gminy poinformował, że obowiązek jest też z mieszkaniami socjalnymi ponieważ 

jest około 100 rodzin chętnych, a mieszkań nie mamy. 

Radny Rojek podkreślił, że trzeba myśleć o dzieciach. 

Sekretarz Gminy Zapytał z którego dnia jest to pismo dyrektora goku co wisi na świetlicy. 



Radny Rojek poinformował, że to pismo wisi w salce, ale nie wie dokładnie z jakiego jest 

dnia. 

Sekretarz Gminy obiecał, że jutro się tym zajmie osobiście z panem Wójtem oraz, że w 

pierwszej kolejności jak wróci Dyrektor to sobie z nim na ten temat porozmawiają. 

Radny Basarab zapytał czy została naprawiona i utwardzona droga powiatowa po budowie 

elektrowni farm wiatrowych, ponieważ tam też jest ważne bezpieczeństwo. 

Radna Brizten odpowiedziała, że firma dwa razy naprawiała tę powierzchnię, zrobili pobocza 

więc wykończenie jest bardzo dobre. 

Radny Basarab oznajmił, że skoro powstaje inwestycja na terenie gminy to powinniśmy im to 

skończyć i dojść do końca. 

Sekretarz Gminy poinformował, że tą sprawę pilnował Starosta. 

Radna Makowska oznajmiła, że dziwi się Radnemu Basarabowi, że raz gardzi inwestycjami 

gminy, a raz ich chwali. Zapytał również czy na Grąbnicy można coś postawić ponieważ tą 

drogą chodzą dzieci, a kierowcy zrobili sobie tam autostradę. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że ewentualnie można tam postawić tylko fotoradar, 

ponieważ spowalniacze zniszczą maszyny rolnicze. 

Dyrektor Czachorowski wrócił jeszcze do tematu oświetlenia. Dodał, iż na dzień dzisiejszy na 

Heliosie jest 61 lamp i płacili około 3 tysięcy rocznie natomiast teraz pali się tylko 14 lamp i 

w ciągu roku koszt będzie około 823 zł. Dodał, iż ludzie mówili, że Helios jest za bardzo 

oświetlony. 

Radna Britzen zabrała głos odnośnie pisma, którzy Radni dostali przed sesją dotyczącej Małej 

Lenki Mazurek. Poprosiłam i zachęciła do pomocy przy zorganizowaniu tego 

przedsięwzięcia. Dodała również, że cały ten pomysł wymaga wsparcia. 

Przewodniczący Rady zapytał czy coś się dzieje odnośnie placu zabaw i odwodnienia. Dodał, 

że woda cały czas tam stoi.  

Sekretarz Gminy odparł, iż zapisał sobie tą sugestię i zajmie się tym. Dodał również, że pani 

Dorota Waligóra ma swój benefis 12.10.2012 i bardzo serdecznie wszystkich zaprasza. 

Ponadto dodał, że 10.11.2013 roku Morka ma swój jubileusz. Poinformował również, iż do 

końca listopada P1 i P2 mają być skończone te inwestycje. Dodał, iż wczoraj Dyrektor 

Zarządu wrzucił dwie przepompownie do P1 i P2. Ta sprawa miała już miejsce z tymi 

fekaliami od około 2007 roku. Dodał również, że ta przepompownia naprawdę dużo da. 

Oznajmił, że Kierownik referatu zaczął już tworzyć dokumenty w tej sprawie. Poinformował 

również, że chciałby wrócić do sprawy „Zatorze”. Wniosek z dnia 4 marca 2010 roku o 

niewyrażenie zgody na przeznaczenie nierolniczych gruntów rolnych klasy III o powierzchni 

65,8062 ha- w obrębie Ustronie Morskie na południe od drogi krajowej. Jeszcze Wójt 

Stanisław Zieliński złożył wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne 

rozpatrzenie wniosku. Następnie decyzja Ministra z dnia 28.09.2010 roku o utrzymująca 

decyzję w mocy. Poinformował, iż z dnia 31.10.2012 została skierowana skarga na decyzję 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowana do WSA w Warszawie. Dodał, iż WSA 

wyrokiem z dnia 20 stycznia 2011 roku uchyla zaskarżoną decyzję Ministra. Następnie 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniósł skargę kasacyjną do NSA. Dnia 27 września 2012 

roku NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 

przez WSA w Warszawie. Dnia 26 lutego 2013 roku WSA w warszawie wyrokiem oddalił 

skargę gminy Ustronie Morskie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 26 

maja 2013 weszła w Zycie ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i lasów. Zmiany wprowadzone przez nowelizację dotyczą przede wszystkim 

kwestii związanych z postępowaniem o zmianę przeznaczenia gruntów wolnych oraz leśnych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dodał, iż temat wraca i trzeba 

podjąć jakieś decyzje ponieważ w celu dokonania zmiany przeznaczenia wszystkich gruntów 

rolnych klas I-III konieczna jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 



Poinformował, że może przygotować materiały odnośnie tego tematu, ale temat musi wrócić 

na komisję. 

Dyrektor Czachorowski poinformował, że za prąd płaci się za część przesyłową i za zużycie. 

Dodał, że chce żeby sprawa była dla wszystkich jasna, ponieważ podjął on nowy przetarg i 

zobaczymy która oferta będzie atrakcyjniejsza. Dodał, iż dlatego potrzebne jest mu to 

dodatkowe 6 tysięcy będzie to przeznaczone na przeprowadzenie profesjonalnego przetargu. 

Dodał, iż ma nadzieję, że będą z tego oszczędności. 

Radny Rojek dodał, iż pan Czepukojć coś już o tym wspominał i zmienił operatora zapytał 

czy można znaleźć jeszcze lepszą ofertę. 

Dyrektor Czachorowski odpowiedział, że tak, ponieważ jest wiele lepszych i tańszych 

operatorów tym bardziej, że dotychczasowa umowa kończy się w grudniu. 

Radny Szymanek dodał, że gmina powinna się wczytać jakie kary są w przypadku zmiany 

operatora więc trzeba być bardzo czujnym. 

Dyrektor Czachorowski poinformował, że umowy są już wypowiedziane. Dodał również, że 

nie ma żadnych klauzul co do kar. 

Sekretarz Gminy dodał, że pan Czepukojć wplątał się w pułapki, alę Urzędowi Gminy udało 

się to jakoś odkręcić. 

Dyrektor Czachorowski dodał, że warto robić inwestycje. 

Sekretarz Gminy poprosił Radnego Basaraba o pochwalenie się strażakami. 

Radny Basarab poinformował, że z budżetu gminy zostało przeznaczone tylko 18 tysięcy na 

zakup wozu strażackiego. Od komendy dostaliśmy 40 tysięcy z zarządu 20 tysięcy. Dodał, że 

sprzęt kosztował 62 tysiące, a my mieliśmy tylko 60 tysięcy więc 2 tysiące to składki 

strażaków. Podziękował wszystkim Radnym za pomoc i wsparcie w tej sprawie.  

 

AD. 8. ZAMKNIĘCIE SESJI 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz poinformował, że jest możliwość zapoznania 

się z analizą oświadczeń majątkowych w biurze rady. Następnie Przewodniczący Rady w 

związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLI Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania sesji: 8
00

 – 14
20

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Protokołowała 

Aneta Matuszewska 



 

 

 

 

 

 

 
 


