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PROTOKÓŁ NR XLII/2018 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 09 MARCA 2018 ROKU 

Proponowany porządek obrad. 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018. 
Druk nr 2 – w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Ustronie Morskie na lata 2018-2024 

4. Zamknięcie sesji. 

1. Otwarcie obrad sesji.  (0:00–1:15) 

Przewodniczący Rady Gminy w Ustroniu Morskim Andrzej Basarab otworzył sesję, 
przywitał radnych, sekretarza, panią Skarbnik, sołtysów, kierowników i dyrektorów 
jednostek. Poinformował, że porządek obrad był przedstawiony. Nikt nie miał uwag do 
porządku obrad.  

Poszerzenie porządku obrad  (1:15–2:57) 

Przewodniczący zwrócił się do wnioskodawcy o wyrażenie zgody na poszerzenie porządku 
obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2017 z dnia 20 grudnia 
2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla w imieniu Wójta Gminy Ustronie Morskie wyraził zgodę 
na poszerzenie porządku obrad. 

Dyskusja nad poszerzeniem porządku obrad.  (3:20 -5:17) 

Radny Krzysztof Grzywnowicz zwrócił uwagę, że ten projekt uchwały powinien być 
przekonsultowany na komisji, gdyż jest to ważny projekt dla radnych, nie obejmuje tylko 
pracy Przewodniczącego, ale wszystkich radnych. 

Radna Bernadeta Borkowska zasygnalizowała, że plan pracy nie określa konkretnych dat, 
radni nie mogą przez to zaplanować urlopów. 

 
GŁOSOWANIE – rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXIX/304/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia 
rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  (5:17–5:58) 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu radnych. 
Oddano 8 głosów „za” 

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

Oddano 4 głosy „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radna Bernadeta Borkowska 
•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

Porządek obrad został rozszerzony większością głosów, 

 

2. Stwierdzenie quorum  (5:58 – 6:15) 

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest dwunastu radnych i Rada jest władna  
do podejmowania uchwał. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Przedstawienie projektów uchwał. (6:15-55:50) 

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.  (6:55- 16:08) 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła projekt uchwały. (6:55- 16:08) 

 
Dyskusja nad projektem uchwały. (16:58-33:49) 

Radna Sylwia Kręglewska postawiła wniosek formalny, o wykreślenie zadań z działu 600 
Transport i Łączność rozdział 60016 § 6050: 
- 70 000,00 zł zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Budowa miejsc postojowych przy  
ul. Jantarowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim”; 
-70 000,00 zł zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi na działce nr 275/1 
w Ustroniu Morskim; 
oraz wprowadzenie środków 140 000 zł do działu 758 Różne rozliczenia rozdział 758 18  
§ 6800 rezerwy na Inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
Dodała, że inwestycje te powinny być przedyskutowane na Komisji Budżetu.   (17:07 - 18:33) 

 

GŁOSOWANIE – nad wnioskiem formalnym radnej Sylwii Kręglewskiej (18:35 – 19:33) 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu radnych. 
Oddano12 głosów „za” 

• Radny Roman Żołnierczuk 



str. 3 
 

• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska  
• Przewodniczący Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Piotr Barycki 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radna Bernadeta Borkowska 
•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

Wniosek formalny radnej Sylwii Kręglewskiej został przyjęty jednogłośnie. 

 
Radny Krzysztof Grzywnowicz poprosił o wyjaśnienie zapisów: (19:50- 21:33) 

• działu 600 Transport i łączność - podatek od nieruchomości 356 489,00 zł,  
• działu 926 Kultura fizyczna - zabezpieczenie środków na zatrudnienie sprzątaczki 

budynku zaplecza stadionu. Ile osób jest zatrudnionych do obsługi tego budynku; 
• działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - transport odpadów 

komunalnych 150 000 zł 
 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska udzieliła odpowiedzi. (21:30–25:33) 
 

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jarosław Barański uzupełnił 
odpowiedź dotyczącą osób zatrudnionych na stadionie. (25:48- 26:06) 
 
Radna Sylwia Kręglewska dopytywała o ilość zatrudnionych pań sprzątających w Heliosie i 
na stadionie. Uzyskała odpowiedź od Głównego księgowego GOSiR-u, że w Heliosie 
zatrudnione są 4 panie na stanowisku sprzątaczki. A dodatkowo wnioskują o środki na 
zatrudnienie pracownika na stanowisku sprzątaczki do budynku na stadionie. (26:13- 27:00) 

 
Radny Zenon Wajgert dopytał, dlaczego tak duża kwota została przeniesiona z działu 900 
ubezpieczenie mienia gminnego do działu 750 Administracja publiczna. Odpowiedzi udzieliła 
Skarbnik Gminy. (27:10–31:50) 

 
Radny Tomasz Rymaszewski poprosił Głównego Księgowego GOSiRu o wyjaśnienie 
zatrudnienia pana Adama Matuszewskiego. (31:57-32:15) 

 
Główny Księgowy GOSiRu przedstawił zakres czynności pana Adama Matuszewskiego. 

 (32-19-33:42) 
 



str. 4 
 

GŁOSOWANIE - w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018. (33:49-34:42) 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu radnych. 
Oddano 8 głosów „za” 

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

Oddano 4 głosy „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radna Bernadeta Borkowska 
•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

Uchwała nr XLII/332/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 09.03.2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 została podjęta większością głosów. 

 
Druk nr 2 – w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2018-2024. (34:43-47:10) 

 
Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła projekt uchwały. (34:49-38:38) 
Zwróciła uwagę na błąd w nazwie projektu uchwały. 

 
Dyskusja nad projektem uchwały. (38:42-46:04) 

 

Radny Tomasz Rymaszewski poprosił o wyjaśnienie w załączniku nr 2 pkt. 1 – na jakiej 
zasadzie odbierane są śmieci w miesiącu marcu. (38:52-39:03) 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała. (39:20-40:19) 

Poinformowała, że na tą chwile nie ma środków w budżecie na rok 2018, 2019, 2020 i Gmina 
nie mogła podpisać umowy. W związku z tym na podstawie porozumienia, które zostało 
zawarte z dniem 01.03.2018r. nieczystości będą wywożone do momentu podpisania umowy, 
oraz będą dostarczane pojemniki. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy zgodnie z tym 
porozumieniem, które zostało zawarte, środki te od 01 marca zostaną potrącone z umowy. 
Dodała, że jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy to na podstawie porozumienia Gmina za 
okres świadczenia usługi będzie zobligowana wypłacić wykonawcy część środków. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla podziękował sołtysom za szybkie przekazywanie 
mieszkańcom informacji o problemach związanych z odbiorem odpadów. Apelował o 
przekazywanie właściwych informacji. Dodał, że informacja o postępowaniu przetargowym 
dostępna jest na stronie internetowej. Poinformował, że zmieniła się ustawa dotycząca 
gospodarki odpadami, jest rozszerzony system segregacji odpadów i wiąże się to z 
dodatkowymi kosztami, ale raczej nie z takimi jak proponował Miejski Zakład Zieleni Dróg i 
Ochrony Środowiska. Powiadomił, że wykonawca, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę, 
przedłożył brakujące dokumenty i dzięki podjętej uchwale w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na rok 2018 będzie można sfinalizować procedurę. Po wybraniu najkorzystniejszej 
oferty, ze względu na progi unijne, obowiązuje 10 dniowy okres oczekiwania do podpisania 
umowy, 19 marca będzie można podpisać umowę. Przeprosił, że ten system od razu nie 
zaczął funkcjonować, że jest okres przejściowy. Poprosił w imieniu Wójta o cierpliwość. 
Zapewnił, że służby komunalne są zaangażowane w pomoc przy odbieraniu odpadów.
 (40:26-46:04) 

 

GŁOSOWANIE - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2018-2024. (46:16-47:10) 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu radnych. 
Oddano 8 głosów „za” 

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

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radna Bernadeta Borkowska 
•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

Uchwała nr XLII/333/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 09.03.2018 roku 
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata  
2018-2024 została podjęta większością głosów. 

 
Druk nr 3 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  
 (47:10-55:50) 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab poinformował o powodach zmiany planu 
pracy Rady, dodał, że plan będzie swobodny.  (47:19-48:12) 

Dyskusja nad projektem uchwały. (48:12-51:34) 

Radny Tomasz Rymaszewski zwrócił uwagę, że nie ma sprawozdania z Gminnej Energii. 
 (48:26-48:35) 

Przewodniczący Rady Andrzej Basarab stwierdził, że nie ma takiej potrzeby ujmować 
takiej informacji w planie pracy Rady. (48:35-48:44) 

 
Radny Zenon Wajgert pytał o to, co to znaczy swobodny plan pracy. Czy radni mają 
zgłaszać, dogodne terminy. (48:48-49:22) 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Basarab powiedział, że radni będą informowani  
o terminach zgodnie z obowiązującym Statutem. (49:23-49:40) 
 
Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jeżeli znają wcześniej terminy sesji to mogą 
sobie wszystko zaplanować. Dodał, że niepokoi go fakt, że Przewodniczący nie widzi 
potrzeby wysłuchania sprawozdania z działalności Spółki Gminna Energia, zwłaszcza  
w takiej sytuacji, gdy jest wiele niejasności, nieporozumień. Dodał, że mieszkańcy powinni 
wiedzieć, dlaczego pieniądze są wyprowadzane z budżetu Gminy do Spółki i dlaczego nie 
wracają. 

 (49:46-50:39) 
Przewodniczący Rady Andrzej Basarab powiedział, że w stosownym czasie będzie podana 
informacja i nie widzi potrzeby zapisywania tego w planie pracy Rady. (50:39-50:50) 
 
Radny Krzysztof Grzywnowicz postawił wniosek formalny o uzupełnienie w planie pracy 
Rady w miesiącu czerwcu o punkt w którym będzie sprawozdanie z działalności Spółki 
Gminna Energia. (50:54-51:34) 
 
GŁOSOWANIE- za wnioskiem formalnym radnego Krzysztofa Grzywnowicza.  
W głosowaniu udział wzięło dwunastu radnych. (51:3452:34) 
Oddano 4 głosy „za” 

• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radna Bernadeta Borkowska 
•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 5 głosów „przeciw” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Marzena Molcan 
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• Przewodniczący Andrzej Basarab 
Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 

• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska  
• Wiceprzewodniczący Piotr Barycki 

Wniosek formalny radnego Krzysztofa Grzywnowicza nie został przyjęty. 
 
Radna Bernadeta Borkowska zaproponowała przesunięcie tej uchwały na następną sesję. 
 (52:38-53:15) 
Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zgodnie z obowiązującym Statutem sesję 
przygotowuje Przewodniczący.  (53:22-54:33) 
 

GŁOSOWANIE - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2017 z dnia 20 grudnia 
2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim. (54:55-55:50) 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu radnych. 
Oddano 6 głosów „za” 

• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Marzena Molcan 
• Przewodniczący Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Piotr Barycki 

Oddano 4 głosy „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radna Bernadeta Borkowska 
•  Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska  

Uchwała nr XLII/234/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 09.03.2018 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim została podjęta 
większością głosów. 

4. Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy w Ustroniu Morskim. (55:50-56:02) 
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Przewodniczący Rady Andrzej Basarab zamknął obrady sesji w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad. 
 
Czas trwania sesji 12:00 – 12:56 
Protokołowała Monika Łada 
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