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PROTOKÓŁ NR XLIII/2018 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU 

Proponowany porządek obrad:    

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

 
2. Przyjęcie protokołów: 

• nr XLI/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku 
• nr XLII/2018  z dnia 9 marca 2018 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 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 – w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

Druk nr 3 – w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 4 – w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu - dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

Druk nr 5 – w sprawie wykazu kąpielisk n terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy 
Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 8 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Druk nr 10 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 11 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/268/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 12 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach 
publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – 
dyskusja, podjecie uchwały; 

Druk nr 13 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na Parkingach 
niebędących drogami publicznymi na terenie Gminy Ustronie, wysokości stawek opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – 
dyskusja, podjęcie uchwały.  

Druk nr 14 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę – dyskusja, 
podjęcie uchwały 

Druk nr 15 – w sprawie zamiany nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały 

Druk nr 16 – w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej – dyskusja, 
podjęcie uchwały 

Druk nr 17 – w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i sposób działania Wójta Gminy 
Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały 

Druk nr 18 – w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego 
oraz kąpieliska otwartego w centrum sportowym Helios w Ustroniu Morskim w 2018 r.” – 
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.  Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej sprawozdania z 

działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim za rok 2017.  
11. Wolne wnioski i informacje. 
12.  Zamknięcie sesji. 

 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) Otwarcie (czas rejestracji 00:37 – 18:52) 

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych – nieobecny 
Radny Wajgert i Radny Tomala (załącznik do protokołu do wglądu w Biurze Rady). 
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Wniosek formalny Radnej Bernadety Borkowskiej o zmianę porządku obrad i wycofanie 
druku nr 16 wraz z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - 
załącznik do protokołu do wglądu w Biurze Rady. 

Przyszedł Radny Zenon Wajgert. 

GŁOSOWANIE – WNIOSEK FORMALNY 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

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

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Wniosek został zaopiniowany negatywnie, nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. 

Sekretarz gminy Tomasz Grobla w imieniu Wójta gminy złożył wniosek formalny o 
rozszerzenie porządku obrad o druk nr 19 w sprawie zmiany załącznika do uchwały w 
sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2018” – zwiększenie kwoty o 10 000, 00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  

Radny Marek Leciaho zwrócił uwagę, aby przestrzegać statutu gminy § 53 pkt. 3 

GŁOSOWANIE – WNIOSEK FORMALNY 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 11 głosów „za” 
• Radny Marek Iwańczyk 
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• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Przewodniczący Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 

 
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.  

Przewodniczący Rady wnioskował, aby druk nr 4 zamienić na druk nr 3, a druk nr 3 na druk 
nr 4. Kolejność zmiany procedowania.  

GŁOSOWANIE – WNIOSEK FORMALNY 

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 Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 

Oddano 0 głosów ”przeciw” 
Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 

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

W głosowaniu nie uczestniczyli 
• Radna Bernadeta Borkowska 
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• Radny Marek Leciaho 
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie 

Radna Bernadeta Borkowska zwróciła uwagę, że nie zgadza się głosowanie nad drukiem nr 
19.  

Radny Marek Leciaho dopytywał, czy głosowanie odbywa się zgodnie ze statutem. 
Zaznaczył, że głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki i jednoczesne użycie 
aparatury elektronicznej, rejestrującej indywidualne stanowiska głosujących Radnych. W 
innym przypadku na wniosek Przewodniczącego, a taki wniosek nie padł. Uzyskał odpowiedź 
od Radcy Prawnego, że nie widzi nieprawidłowości.   

Powtórne głosowanie – wprowadzenie druku nr 19 
W głosowaniu udział wzięło ośmiu Radnych 

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

Oddano 0 głosów ”przeciw” 
Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 
W głosowaniu nie uczestniczyli 

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

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 

GŁOSOWANIE – porządek posiedzenia po zmianach  
W głosowaniu udział wzięło dziewięciu 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 Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 

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

• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
W głosowaniu nie uczestniczyli 

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

Porządek obrad został zmieniony większością głosów. 

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz przeanalizowała zapis statutu wskazując, że 
głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki, głosowanie jest nagrywane elektronicznie 
– głos i obraz - wymóg został spełniony. Wszystkie warunki są spełnione. Radny 
Grzywnowicz zaznaczył, że głosownie jest imienne, jeśli nie odbywa się za pomocą sprzętu 
wymóg nie jest spełniony, w protokole będzie wskazana ilość głosów za i przeciw. Nie będzie 
imiennego głosowania. Przewodniczący Rady wskazał, że jest zapisywane w protokole, kto 
jest za, przeciw, a kto się wstrzymał. Zamknął dyskusję.  

2. Przyjęcie protokołów (czas rejestracji: 18:52-20:36) 
• nr XLI/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku 
• nr XLII/2018  z dnia 9 marca 2018 roku 

GŁOSOWANIE – protokół XLI 
W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych 

Oddano 8 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Przewodniczący Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 
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Oddano 0 głosów ”przeciw” 
Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 

• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 

W głosowaniu nie uczestniczyli 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Marek Leciaho 

Protokół został przyjęty większością głosów.  

GŁOSOWANIE – protokół XLII 
W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych 

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

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

• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

W głosowaniu nie uczestniczyli 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Marek Leciaho 

Protokół został przyjęty większością głosów.  
 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz 
informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja (czas rejestracji: 20:41 – 
47:48) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla w imieniu Wójta Gminy przedstawił sprawozdania i stan 
realizacji uchwał. Poinformował o przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie 
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odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie, o przetargu na bieżące utrzymaniu 
dróg, przetargu na usługi kompleksowe ubezpieczenia Gminy wraz z jednostkami, przetargu 
na budowę ul. Łąkowej. Przedstawił informację dot. przetargu na sprzedaż prawa własności 
działek niezabudowanych położonych w Sianożętach ul. Akacjowa oraz działki położonej w 
Wieniotowie. Odczytał stan realizacji zadań inwestycyjnych - https://www.ustronie-
morskie.pl/upload/file/aktualnosci2017/Stan_Inwestycji__-_25.04.2018.pdf, pozostałe 
załączniki do protokołu do wglądu w Biurze Rady). Dopowiedział, że nastąpiło zwiększenie 
dotacji na żłobek.  

Radny Rymaszewski dopytywał, czy do sezonu będzie zrobiona ścieżka rowerowa. Na 
wysokości Wodnika jest duża dziura w ścieżce rowerowej. Sołtys Rusowa podkreśliła, że 
mieszkańcy nie mają dostarczonych pojemników, nie otrzymują worków, śmieci magazynują 
w piwnicach, jest dużo głosów negatywnych, nie wie, co ma mówić mieszkańcom. Inspektor 
Marzena Nawrocka poinformowała, że zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy otrzymali 
pojemniki, stara się reagować na wszystkie wpływające do gminy informacje. Narzuciła 
harmonogram odbioru odpadów, frakcje są rozdzielone na każdą strefę i każdy dzień, nie 
będzie kumulacji odbioru frakcji jednego dnia z całej gminy. Radny Wajgert zgłosił 
zastrzeżenia do odbioru odpadów w Sianożętach, odpady zielone odbywały się w piątki, teraz 
trzeba zgłaszać wcześniej do gminy, że będzie taka potrzeba. Inspektor Nawrocka 
przypomniała, że odbiór worka czarnego jest to dodatkowa usługa, którą należy zgłosić do 
czwartku do godziny 14, mieszkańcy mają dodatkowy brązowy pojemnik, gdzie mogą 
wrzucać odpady zielone.   

1. Głos mieszkańców (czas rejestracji: 47:51 – 01:11:20) 

Mieszkanka ul. Wiejskiej dopytywała, co będzie robione w sprawie parkingu. Wójt Gminy 
poinformował, że niektórzy mieszkańcy chcą, aby budować parkingi, a tu jest głos, żeby 
parking zlikwidować. Są to prywatne kłótnie. Sekretarz Gminy dodał, że informował Panią 
Winiecką, że jedyną przyczyną bezczynności urzędu jest, że dopiero w ubiegłym tygodniu 
wpłynęła informacja z nadzoru budowlanego z Kołobrzegu, jaki jest stan rzeczy po jej 
kontroli. Nadzór nie ma zastrzeżeń do parkingu, przygotowywana jest odpowiedź na piśmie. 
Mieszkanka stwierdziła, że sprawa jest przeciągana, aby było na korzyść jednej posesji. 
W bramie przejazdowej z ul. Krótkiej na Wiejską jest koperta dla niepełnosprawnych. 
Przewodniczący Rady przypomniał, że organ nadzoru wydał decyzję, zostanie wysłana 
odpowiedź na piśmie.  

Marcin Wolniewicz przedstawiciel fundacji Pływamy i Ratujemy poinformował o celu 
działania fundacji: skupienie się nie tylko na sukcesach pływaków, ale również na 
wyszkoleniu ratowników, którzy w przyszłości mogliby zabezpieczać plaże. Poprosił o 
wsparcie wniosku o dofinansowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz poprosił, aby w związku z ulicą Wiejską dostosować się do 
zaleceń komisji Rewizyjnej punkt po punkcie.  

Mieszkanka Renata Szewczyk poruszyła temat sprzedaży Ośrodka Zdrowia, mając nadzieję, 
że Wójt zrobi konsultacje społeczne i wstrzyma procedurę, aby budynek pozostał budynkiem 

https://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/aktualnosci2017/Stan_Inwestycji__-_25.04.2018.pdf
https://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/aktualnosci2017/Stan_Inwestycji__-_25.04.2018.pdf
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użyteczności publicznej. Uzyskała informację od Wójta Gminy, że mowy o sprzedaży 
Ośrodka Zdrowia nie ma, 6 lat temu postanowiono iść w komercjalizację Ośrodka, jest tam 
GOPS. Nowa reform służby zdrowia nakazuje lekarzom dostosowanie gabinetów do lekarzy 
specjalistów, co roku są problemy z sanepidem, gmina nie może remontować lekarzowi 
gabinetu, ponieważ są to komercyjnie wynajmowane obiekty. Budynek, który stał 25 lat nie 
używany został sprzedany włącznie z apteką, grunt jest gminny, kwestia 4 miejsc 
parkingowych i dostępność do apteki w sobotę i w niedzielę, gdzie gminny obiekt jest 
zamknięty, właściciele chcą zrobić oddzielne wejście, dokumentacja na parking przed 
ośrodkiem jest gotowa, gmina czeka na zakończenie inwestycji. Gmina ok. 140 000,00 zł 
rocznie dokłada do lekarzy, ośrodek nadal będzie w zasobach gminy, oprócz tych lokali. Na 
komisji był Pan Poniedziałek, zadawano pytania, jest to w trosce o mieszkańców, a nie 
przeciw.  

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zasugerował, że w budynku, który został 
sprzedany można było zrobić żłobek. Prosił, aby nie sprzedawać gruntów, zostawić, jako 
mienie gminne od strony północnej. Wnioskował, aby udostępnić teren gminny na zrobienie 
wejścia, nie sprzedając gruntów. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że gmina sprzedaje udział w gruntach.  

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 - dyskusja, podjęcie 
uchwały (czas rejestracji: 01:11:30 – 02:21:25) 

Inspektor Marzena Nawrocka odczytała uzasadnienie – uchwała załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Sylwia Kręglewska poinformowała, że opinia komisji 
Budżetu była pozytywna.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że opinia klubu była 
pozytywna.  

Przewodniczący klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert poinformował, że opinia klubu 
jest negatywna. Dopytywał, czy w Dziale 756 wpływ z tytułów podatków kwota 82 000, 00 zł 
jest kwotą zaległą, dlaczego w dziale 750 wydatki zabezpiecza się środki na pranie pościeli, 
jak są pieniądze, dział 851 przeznaczenie kwoty 10 000, 00 zł, na jaką dotację celową, dział 
900 przegląd placów zabaw – czy jednorazowy przegląd czy kwota wyznaczona na cały rok. 

Inspektor Marzena Nawrocka poinformowała, że odsetki od nieterminowych wpłat osoby 
prawne po decyzji pokontrolnej RIO gmina musiała sama sobie złożyć od roku 2013 
deklarację dot. podatku od nieruchomości i podatku leśnego, który nie był do tej pory 
składany. Odnośnie prania pościeli Wójt poinformował, że jest to zwiększenie środków w 
związku ze zbliżającym się sezonem letnim i przerwą letnią w obradach. Kierownik referatu 
IK Magdalena Kołosowska powiadomiła, że środki na przeglądy placów zabaw nie były 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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zabezpieczone w planie budżetowym, dotyczy to placów zabaw, których gmina jest 
właścicielami. Radny dopytywał o dział 600 wydatki majątkowe, miejsca postojowe na ul. 
Jantarowej, projekt z ostatniej sesji został wycofany, dlaczego został ponownie wprowadzony. 
Dział 921 dotacja na ogrodzenie kościoła, w pierwotnej wersji było przyjęte w uchwale 
budżetowej na koniec roku, w tej chwili przeniesione przez Dom Kultury. Kierownik 
Referatu Promocji powiadomiła, że dział 7507505 zakupu sług pozostałych 3 000, 00 zł na 
pranie bielizny pościelowej było zaplanowane w budżecie, ale środków nie było, jest 0 na tym 
paragrafie. Pranie pościeli i utrzymanie pokoi, które są wynajmowane – wpływ do budżetu 
ok. 8 000, 00 zł. Dotacja 10 000, 00 zł dotacja celowa zgodnie z drukiem nr 19, zmiana 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kwota zaplanowana pierwotnie w 
programie była niewystarczająca, w procedurach konkursowych środki zostały wydatkowane, 
wpływają wnioski do Wójta Gminy, który podjął decyzję, aby zwiększyć środki, aby pomóc 
organizacjom działającym na terenie gminy realizować swoje zadania i wystąpić w 
procedurze pozakonkursowej. Wójt odpowiedział, że jak budowano ul. Jantarową był w 
planie parking, ale wtedy Radni się nie zgodzili. Dopytywał, czy ul. Krótką, Sztormową też 
ma wykreślić z budżetu. Radni sygnalizowali, że w budżecie nie było drogi Jantarowej.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz wnioskował o wyjaśnienie w jaki sposób gmina zgromadziła 
w roku ubiegłym wolnych środków na kwotę 4 milionów złotych. Inspektor Nawrocka 
odpowiedziała, że wyliczenie nadwyżki za lata ubiegłe wynika z bilansu wykonania budżetu 
za dany rok budżetowy. Radny Grzywnowicz podkreślił, że w zał. Nr 4 Skarbnik wskazuje 
wolne środki, a nie nadwyżkę, wolne środki zgodnie z ustawą są to niewykorzystane kredyty i 
pożyczki z lat ubiegłych. Zasugerował, że wszystkie inwestycje są planowane z 
niewykorzystanych kredytów i pożyczek.  

Przerwa.  

Po przerwie (czas rejestracji: 01:40:42 – 01:53:38) 

Inspektor Nawrocka podkreśliła, że nie są to żadne zobowiązania i kredyty, w zeszłym roku 
nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, gmina nie występowała do Rady o przyjęcie 
stosownej uchwały w sprawie pożyczek. Jest to wypracowana nadwyżka za rok 2017 
wynikająca z tego, że dochody w zeszłym roku były wyższe niż wydatki, nadwyżka ta musi 
być wprowadzona do końca czerwca tego roku za rok poprzedni. Jest to część nadwyżki 
wypracowanej, którą wprowadza się tą uchwałą. Radny Grzywnowicz podkreślił, że tabela 
załącznik nr 4 do uchwały nie jest to tabela, która przedstawia dochody i wydatki, mówi o 
przychodach i rozchodach. W punkcie 1 jest zapis, że są to wolne środki, o których mowa w 
art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (odczytał artykuł). Inspektor Nawrocka poprosiła o odczytanie 
całości artykułu. Radca Prawny odczytała cały artykuł, poinformowała, że wolne środki 
interpretuje się jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego na koniec roku budżetowego, które nie zostały na finansowanie wydatków i 
rozchodów w danym roku budżetowym. Radny Leciaho zasugerował, że wszystko dotyczy lat 
ubiegłych, czyli gmina miała środki i ulicę Wiejską mogła budować. Radny Grzywnowicz 
zasygnalizował, że Pani Skarbnik powołuje się na ppkt 6 nie ppkt 5. Sekretarz Gminy 
podkreślił, że do końca roku był zgromadzona kwota, RIO badało środki, gdyby była 
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wątpliwość by to zakwestionowało. Radczyni wyjaśniła, czym są wolne środki, a czym 
nadwyżka budżetowa. Wójt przypomniał, że uchwała będzie badana przez nadzór. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz złożył wniosek formalny, poprawkę do projektu w sprawie 
zmian w budżecie w dziale 758 różne rozliczenia 75818 rezerwy ogólne i celowe 6800 
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie kwoty zwiększającej o 100 000,00 
zł do wysokości 285 845,50 zł, żeby na paragrafie pozostała kwota 285 845,50 zł. W dziale 
854 edukacyjna opieka wychowawcza 85495 pozostała działalność 6050 wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzenie nowej inwestycji „Budowa placu zabaw 
przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim” kwota 100 000,00 zł. Poinformował, że Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie, 
termin składania wniosków do 11 maja 2018r., poziom dofinansowania może zostać 
podniesiony do 85 % kosztów kwalifikowanych. Na istniejącym placu zabaw oczekuje się 
sukcesywnej wymiany urządzeń, doposażenia w nowe z odpowiednimi atestami i wymogami. 
Przypomniał, że obecny plac zabaw powstał w 2000 roku z inicjatywy i środków 
mieszkanców. Wójt Gminy przypomniał, że część mieszkańców była za placem zabaw, 
a część nie, ponieważ brakuje miejsc parkingowych. Wniosek Sołtysa wpłynął do gminy, w 
dniu dzisiejszym jest walne zgromadzenie Grupy Rybackiej, został ogłoszony program, do 
którego gmina przystępuje i ma zapewnione środki. Zaproponował, aby zmian dokonać na 
najbliższej sesji, ponieważ i tak będzie trzeba wprowadzić środki z dofinansowania. 
Kierownik promocji poinformowała, że dokumentacja zostanie złożona w terminie, 
ogrodzenie zostanie zrobione przy zaangażowaniu Sołtysa i Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Gmina może się ubiegać o 300 000, 00 zł, gmina otrzymała promesę na 
200 000, 00 zł na budowę placu zabaw w Sianożętach, dlatego w ramach tego działania 
zostało gminie do wykorzystania 100 000, 00 zł na instalację urządzeń zabawowych. 
Poinformowała o programie rządowym OSA dla dzieci, młodzieży i seniorów.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz podtrzymał swój wniosek. Wójt zapewnił, że inwestycja 
powstanie, nie ma potrzeby zmieniać uchwały.  

Radny Tomasz Rymaszewski 

GŁOSOWANIE na wnioskiem formalnym   
W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów ”za” 
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.  

Radny Rymaszewski poprosił Wójta, aby zapewnił Radnych i mieszkańców, że wolne środki 
nie powstały z niewykorzystanych kredytów z lat ubiegłych. Wójt potwierdził.  

Radna Borkowska zwróciła uwagę, że w dziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych 
nowy par 4570 odsetki od nieterminowych wpłat, nie ma kwoty i paragrafu. Inspektor 
Nawrocka poinformowała, że dział 756 kwota 88 018, 00 zł dot. podatku leśnego 5 581,00 zł  
za lata ubiegłe i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne 
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82 437,00 zł paragraf 910. Radna dopytywała, co jest priorytetowego, że należy wprowadzać 
nowe zadania realizując je z kredytów.  

GŁOSOWANIE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 z poprawką: 

Udział w głosowaniu 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 Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 

Oddano 0 głosów ”przeciw” 
Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 

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

W głosowaniu nie uczestniczyli 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 została podjęta większością głosów.  

Druk nr 2 – w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 02:21:26 - 02:39:25 ) 

Inspektor Marzena Nawrocka poinformowała, że uchwała ta jest uchwałą nawiązującą do 
uchwały w sprawie zmian w budżecie – uchwała załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512. Odczytała uzasadnienie o uchwały.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu Sylwia Kręglewska poinformowała, że opinia komisji 
Budżetu była pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna.  
Radny Grzywnowicz zaproponował poprawkę do projektu, gdzie w § 7 Rada swoje 
właściwości przekazuje Wójtowi. Zaproponował, aby w § 7 zawrzeć zapis § 7. 1. Rada 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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Gminy Ustronie Morskie corocznie w formie uchwały, ustala w budżecie Gminy wysokość 
środków przeznaczonych na dotację. 
2. Dotacji udziela Rada Gminy Ustronie na wniosek Wójta Gminy 
3. W uchwale Rady Gminy określa się nazwę podmiotu dotowanego, wykaz prac i robót na 
wykonanie, których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji. Poprosił, aby poddać 
wniosek pod głosowanie. Wójt podkreślił, że jest to jednorazowa dotacja, wcześniej takie nie 
były robione dot. kościółka w Rusowie, który chce przywrócić do stanu pierwotnego. Nie 
można ogrodzenia postawić, jako gmina, trzeba je zrobić przez dotację na kurię z 
przeznaczeniem do odtworzenia płotu z kamieni. Radny Rymaszewski czy za każdym razem 
Rada będzie uchwalać uchwałę przy przyznawaniu dotacji, czy jest to uchwała na dłużej, czy 
jest to uchwała tylko i wyłącznie do tego zadania. Przewodniczący Rady poinformował, że 
jest to uchwała na konkretne zadanie, na każdą dotację trzeba będzie podejmować oddzielną 
uchwałę. Radny Leciaho zasygnalizował, że uchwała jest podejmowana na dłużej. Radca 
Prawny oznajmiła, że jest to uchwała kierunkowa dot. każdych prac konserwatorskich, na 
każdy obiekt musi być podjęta uchwała na daną kwotę. Sekretarz Gminy odczytał § 7. 2. 
Podkreślił, że Wójt bez zabezpieczonych środków w budżecie nie może nic zrobić.  

GŁOSOWANIE na wnioskiem formalnym   
W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 8 głosów ”za” 

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

Oddano 3 głosy „przeciw” 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 

Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Marzena Molcan 
• Przewodniczący Radny Andrzej Basarab 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.  

Radny Rymaszewski dopytywał, czy uchwała dotyczy tylko zabytków w posiadaniu gminy, 
czy dotyczy też osób prywatnych, kto będzie wykonywał prace konserwatorskie. Uzyskał 
odpowiedź, że w § 3 jest zapis, że o dotację może się ubiegać właściciel, posiadacz takiego 
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zabytku. Wszelkie prace odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków. Kierownik 
GNP Ewa Ostrowska poinformowała, że do rejestru zabytków na terenie Gminy są wpisane 
cztery zabytki: Park Podworski w Rusowie, kościół w Rusowie, cmentarz w Bagiczu, wieża 
ciśnień w Rusowie.  

GŁOSOWANIE w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z 
naniesioną poprawką 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 12 głosów „za” 

• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodniczący Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 

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

• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 

Uchwała nr XLIII/336/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została podjęta większością głosów.  

Druk nr 3 – w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu - dyskusja, 
podjęcie uchwały (czas rejestracji: 02:39:36 -02:42:29 ) 

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały - załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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GŁOSOWANIE w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLIII/337/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu została podjęta jednogłośnie.  
 

Druk nr 4 – w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 02:42:30 -02:43:51 ) 
 

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały - załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna.  
 

GŁOSOWANIE w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych  

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLIII/338/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta 
jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o zmianę porządku posiedzenia, aby druk 11 
wprowadzić, jako druk nr 5 w związku obecnością autora programu. 
  

GŁOSOWANIE – WNIOSEK FORMALNY 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za” 
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. 
 

Przerwa (czas rejestracji: 02:44:50 – 02:59:48) 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512


str. 16 
 

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz zwróciła uwagę, na błędny zapis w uchwałach 
odnośnie obwodów i okręgów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
publikacji, natomiast winno być, że uchwała wchodzi 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uzgodniono, że najbezpieczniej będzie 
wprowadzić w porządek obrad uchwały zmieniające § 6. 

Przerwa (czas rejestracji: 03:05:50 – 03:28:24) 

Druk nr 11 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/268/2017 z dnia 28.06.2017r. w 
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie – 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 03:28:32 – 03:48:35) 

Inspektor Piotr Byczkowiak w imieniu Wójta przedstawił projekt uchwały - załącznik 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512  

Sławomir Kozieł autor programu rewitalizacji przedstawił zmiany wskazane przez ekspertów, 
które należy wprowadzić do programu. Radny Grzywnowicz zauważył, że nie widzi w 
programie zapisu dot. zabytków, budowli, które są w ewidencji gminnej. Uzyskał informację, 
że Urząd Marszałkowski sprawdzał powiązanie wpływu społecznego w danej inwestycji na 
konkretne eliminowanie procesu wykluczenia. Urząd Marszałkowski kwestionował wszelkie 
kwestie związane z chęcią odnowy obiektów zabytkowych podkreślając przy tym, że gmina 
jest gminą turystyczną w związku z tym charakter nie ma wpływu na rewitalizację, tylko na 
rozwój turystyki. Program kierowany jest do dofinansowania, które będzie organizowane 
przez Regionalny Program Operacyjny w zadaniach rewitalizacyjnych, gdzie będą 
realizowane zadania, które są wpisane do programu, dlatego od początku gminie zależało na 
tym, aby było ich jak najwięcej, ale uwarunkowania i przepisy ograniczały. Nie można było 
wpisać więcej inwestycji niż zostały wpisane. Radny Leciaho dopytywał, czy na pewno 
program musi być uchwalony do końca kwietnia. Został poinformowany, że termin złożenia 
programu rewitalizacji był trzykrotnie w Urzędzie Marszałkowskim przedłużany, w tej chwili 
gminę obowiązuje termin do końca kwietnia tego roku.  

GŁOSOWANIE w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/268/2017 z dnia 28.06.2017r. w 
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie: 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLIII/339/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/268/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie została podjęta 
jednogłośnie.  
 
Sekretarz Gminy poinformował, ze w związku z uchwałami dot. obwodów i okręgów 
kontaktował się z nadzorem Wojewody, wątpliwości odnośnie zapisu dot. wejścia w życie po 
14 dniach od publikacji czy też zapis, że uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia 
pojawiały się w wielu samorządach. Poinformował, że Wojewoda przyjmuje obie wersje 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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zapisu o wejściu w życie, nie będzie wątpliwości, uchwała zostanie przesłana do Wojewody i 
Komisarza Wyborczego bez narażania się na postępowania nadzorcze (czas rejestracji: 
03:48:35 - 03:50:41) 
 
Druk nr 5 – w sprawie wykazu kąpielisk n terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 
- dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 03:50:53 – 03:55:16) 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska przedstawiła w imieniu 
Wójta projekt uchwały - załącznik http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna.  

GŁOSOWANIE w sprawie wykazu kąpielisk n terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 
2018: 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie wykazu kąpielisk n terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 została podjęta 
jednogłośnie. 

Druk nr 6 – w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla 
gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 03:55:35 – 
03:58:24) 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska przedstawiła w imieniu Wójta projekt uchwały - 
załącznik http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna.  

GŁOSOWANIE w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla 
gminy Ustronie Morskie  

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Ustronie 
Morskie została podjęta jednogłośnie. 
 

Druk nr 7 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 03:58:25 – 04:02:59 ) 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
przedstawiła w imieniu Wójta projekt uchwały - załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodniczący komisji Komunalnej Stanisław Bęben poinformował, że opinia komisji była 
pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna. 

Radny Leciaho dopytywał, czy część nazwy ulicy będzie w Wieniotowie, a część w Ustroniu 
Morskim, czy jedna nazwa będzie w dwóch miejscowościach. Został poinformowany, że 
będzie jedna ulica w dwóch obrębach ewidencyjnych.  
 

GŁOSOWANIE w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej 
- Leśna 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLIII/342/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Druk nr 8 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:03:00 – 04:04:26) 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
przedstawiła w imieniu Wójta projekt uchwały - załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodniczący komisji Komunalnej Stanisław Bęben poinformował, że opinia komisji była 
pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej 
– Grabowa 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za” 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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Uchwała nr XLIII/343/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Druk nr 9 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:04:35 – 04:05:56 ) 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
przedstawiła w imieniu Wójta projekt uchwały - załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodniczący komisji Komunalnej Stanisław Bęben poinformował, że opinia komisji była 
pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej 
– Bukowa 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych  
Oddano 13 głosów „za” (nieobecna Radna Sylwia Kręglewska) 

Uchwała nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Druk nr 10 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:06:01 – 04:07:10) 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
przedstawiła w imieniu Wójta projekt uchwały - załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodniczący komisji Komunalnej Stanisław Bęben poinformował, że opinia komisji była 
pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna 
 

GŁOSOWANIE w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej 
– Wierzbowa 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za”  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512


str. 20 
 

Uchwała nr XLIII/345/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Druk nr 12 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach 
publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu 
pobierania opłat – dyskusja, podjecie uchwały (czas rejestracji: 04:07:11 – 04:30:28) 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poinformował, że jest konieczność wprowadzenia korekty 
do projektu uchwały, które przedstawiła kierownik referatu Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej Magdalena Kołosowska.  

Przewodniczący komisji Komunalnej Stanisław Bęben poinformował, że opinia komisji była 
pozytywna, nie wypracowała wysokości stawek.   

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że opinia klubu była 
pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert poinformował, że opinia klubu 
była negatywna ze względu na błędy formalne. 

Radny Leciaho zgłosił uwagi do projektu uchwały. Sekretarz Gminy wraz z Wójtem odnieśli 
się do zgłoszonych uwag.  

Radna Borkowska złożyła wniosek formalny o wycofanie druku nr 12 i nr 13 w celu 
dopracowania i przedłożenia na przyszłą sesję. Przewodniczący Rady poparł wniosek Radnej 
Borkowskiej.  

GŁOSOWANIE za wnioskiem formalnym – wycofanie druku 12 i 13 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za”  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Druk nr 14 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę – 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:30:30 – 04:32:49) 

Kierownik Referatu GNP Ewa Ostrowska przedstawiła w imieniu Wójta projekt uchwały - 
załącznik http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodniczący komisji Budżetu Sylwia Kręglewska poinformowała, że opinia komisji była 
pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan i Przewodniczący Klubu Porozumienie 
Razem Zenon Wajgert poinformowali, że opinia klubów była pozytywna 

 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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GŁOSOWANIE w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę  

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za”  

Uchwała nr XLIII/346/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę została podjęta 
jednogłośnie. 

Druk nr 15 – w sprawie zamiany nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały (czas 
rejestracji: 04:32:49-04:37:01) 

Kierownik Referatu GNP Ewa Ostrowska przedstawiła w imieniu Wójta projekt uchwały - 
załącznik http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512. 

Przewodniczący komisji Budżetu Sylwia Kręglewska poinformowała, że opinia komisji była 
pozytywna.  

Przewodniczący Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że opinia klubu była 
pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert poinformował, że klub nie 
wypracował opinii.  

GŁOSOWANIE w sprawie zamiany nieruchomości 
W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 11 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodniczący Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 

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

• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 

W głosowaniu nie uczestniczyła 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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• Radna Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XLIII/347/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie zamiany nieruchomości została podjęta większością głosów. 

Przerwa. 

Po przerwie (czas rejestracji  04:37:01 – 04:56:21) 
 

Druk nr 16 – w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej – dyskusja, 
podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:56:22 – 04:57:23) 
 
Wójt Gminy Jerzy Kołakowski wnioskował o wycofanie z porządku obrad druku nr 16 w 
sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

GŁOSOWANIE za wnioskiem formalnym – wycofanie druku nr 16 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych  
Oddano 14 głosów „za”  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Druk nr 17 – w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i sposób działania Wójta 
Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:57:23 -
05:18:15 )   

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem - 
załącznik http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512. Radny Grzywnowicz 
dopytywał w związku z pismem skarżącego czy plan nie powinien być uzgodniony z MWIK, 
jest zarzut, że Pan Pytloch otrzymał od Wójta dokument, który potwierdza wadę planu 
miejscowego w związku z nieuzgodnieniem jego treści z przez przedsiębiorstwo branżowe. 
Skoro nie ma sieci to informacja nie powinna być w planie. W piśmie jest zarzut, że Wójt nie 
udzielił skutecznie i prawidłowo odpowiedzi na ostatnie pismo, co potwierdza bezczynność i 
zasadność skargi. Uzyskał odpowiedź, że plan był uchwalony w 2010 roku, przedmiotem nie 
jest analiza planu przestrzennego. W drodze nadzoru Wojewoda nie uchylił uchwały, 
dokument jest obowiązujący, nie wpłynęła nigdy informacja, że nieruchomości, które są 
położone w zakresie gdzie nie ma sieci nie mogą zrealizować inwestycji zgodnie z zapisami 
planu. Sekretarz Gminy podkreślił, że gmina nie zgadza się, że skarżący nie otrzymał 
odpowiedzi, dwukrotnie gmina odpowiadała w tej samej sprawie. Przewodnicząca komisji 
powiadomiła, że komisja wnikliwie przeanalizowała dokumenty, z bezczynnością ma się do 
czynienia, kiedy organ nie podejmie żadnych czynności w sprawie. Skarżący otrzymał 
obszerną informację, skarga nie była dokładanie sprecyzowana. Komisja stwierdziła fakty na 
podstawie zebranej dokumentacji.  
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GŁOSOWANIE w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i sposób działania Wójta 
Gminy Ustronie Morskie  

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

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

Oddano 0 głosów ”przeciw” 
Oddano 5 głosów „wstrzymujących” 

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

Uchwała nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i sposób działania Wójta Gminy Ustronie 
Morskie została podjęta większością głosów. 
 

Druk nr 18 – w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu 
krytego oraz kąpieliska otwartego w centrum sportowym Helios w Ustroniu Morskim w 
2018 r.” – dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 05:18:15 -05:22:57 )   

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła projekt uchwały - załącznik 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512. Poinformowała, że wg odbyły się dwa 
posiedzenia komisji, komisja Rewizyjnej Dyrektor podjął prawidłową decyzję nie zawierając 
umowy na zabezpieczenie ratownicze. W drodze głosowania komisja jednogłośnie uznała 
skargę za bezzasadną.  

GŁOSOWANIE w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu 
krytego oraz kąpieliska otwartego w centrum sportowym Helios w Ustroniu Morskim w 
2018 r.” 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 12 głosów „za” 

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

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

• Radny Marek Leciaho 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Uchwała nr XLIII/349/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska 
otwartego w centrum sportowym Helios w Ustroniu Morskim w 2018 r.” została podjęta 
większością głosów. 
 

Druk nr 19 – w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie „Rocznego Programu 
współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (czas rejestracji: 05:22:58 
– 05:27:04)   

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały - załącznik http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=107512.   
 

GŁOSOWANIE w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie „Rocznego 
Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”  

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

• Radny Roman Żołnierczuk 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=107512
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• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodniczący Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 

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

• Radny Marek Leciaho 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 

Uchwała nr XLIII/350/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy 
Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018” została podjęta większością głosów. 
 

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja 
(czas rejestracji: 05:27:04 -05:32:53 )   

Radny Wajgert poprosił o przedstawienie informacji z narady Wójtów w sprawie cen 
wody. Wójt powiadomił, że nie zgodzi się na zwiększenie ceny za wodę, wysokość cen 
ustalają wody polskie. Jeżeli będą chcieli podnieść stawki gminy będą się odwoływać. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym – dyskusja (czas rejestracji: 05:32:53 – 05:44:14)   

Radny Wajgert przypomniał, że zostało wystosowane pismo od Pana Wójta i Pana 
Przewodniczącego do BCP. Poprosił o przybliżenie sprawy. Przewodniczący Rady 
odpowiedział, że wpłynęło pismo, podtrzymał stanowisko, że póki nie będzie 
ostatecznego rozstrzygnięcia sądu, ostatecznego wyroku, nie będą prowadzone żadne 
rozmowy. Radny Wajgert powołał się na § 11 i § 14 statutu gminy wskazując, że 
Przewodniczący nie może jednoosobowo decydować, decyduje Rada. Radna Molcan 
zasygnalizowała, że Radna Borkowska też odpowiadała w imieniu całej Rady nie 
informując reszty. Radna Borkowska dopytywała, czy Radni mogą się dowiedzieć, jakie 
pisma wpłynęły do Rady Gminy, min. ona złożyła interpelację, nadal nie ma jej na bipie. 
Przewodniczący podkreślił, że w stosownym czasie otrzyma Radna odpowiedź. Radna 
dopytywała, czy Radni będą dostawać materiały na komisję, czy będą informacje kiedy są 
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wszystkie komisje, do tej pory nie są przesyłane do wszystkich Radnych. Przewodniczący 
powiadomił, że wszystkie informacje są umieszczane na bipie, materiały będą dostawać 
członkowie komisji problemowych. Radny Leciaho zauważył, że na bipie są terminy 
komisji, ale nie ma tematów posiedzenia. Radny Rymaszewski dopytywał, czego dot. 
komisja urbanistyczna i spotkanie w sprawie ul. Kościuszki. Przewodniczący 
poinformował, że komisja urbanistyczna pracowała nad planem części Bagicz, w trakcie 
analizy plan został cofnięty do autorów projektu. W planie było dużo nieścisłości, 
niezgodne z ustawą o planowaniu przestrzennym. Spotkanie z projektantami Kościuszki i 
inwestorem odbyło się w sprawie opracowania tarasów, jeżeli zostanie opracowana 
koncepcja to zostanie Przedstawiona Radzie. Radny Leciaho dopytywał, czy 
Przewodniczący w posiedzeniu komisji urbanistycznej uczestniczył, jako członek komisji 
czy jako Przewodniczący Rady. Uzyskał odpowiedź, że uczestniczył, jako członek 
komisji. Radna Borkowska dopytywała, jakie pisma wpłynęły do Rady i czy Radni będą 
otrzymywali informację o posiedzeniu każdej komisji. Przewodniczący poinformował, że 
istotne pisma są przekazywane do Radnych, o terminach komisji będą zwyczajowo na 
stronach gminy. Radna dopytywała, jaki jest powód, że nie otrzymują wszyscy Radni jak 
do tej pory. Przewodniczący odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku, otrzymują tylko 
członkowie komisji.  

8. Interpelacje i zapytania radnych – dyskusja (czas rejestracji: 05:44:14 – 
06:26:44)   

Radny Wajgert dopytywał, czy zejście na plażę na ulicy Plażowej będzie otwarte lub 
poprawione na majówkę. Otrzymał odpowiedź, że jest tam zagrożenie zawalenia, GOSIR 
zagrodził zejście, Wójt wystąpi do Rady o zabezpieczenie środków, aby zrobić je do sezonu. 
Zwrócił uwagę na powolną budowę chodnika przy ul. Lotniczej. Wójt przychylił się do uwagi 
Radnego. Sekretarz poinformował, że na zejście na ul. Plażową jest przygotowana 
dokumentacja, która nie uzyskała jeszcze pozwolenia na budowę. Radny Dziewiałtowicz 
zwrócił uwagę na ulicę Polną – pobocze – drzewa, które zostały posadzone i unicestwione, 
miały zostać na nowo nasadzone. Wsłuchując się w głos mieszkańców zawnioskował o próg 
zwalniający na ulicy Polnej. Sekretarz zapewnił, że w sprawie drzew zostanie wystosowane 
pismo, w sprawie progu był składany wniosek, ale został odrzucony. Radny Wajgert 
zasygnalizował, że próg zwalniający na ul. Kwiatowej jest uszkodzony, zwrócił uwagę, że 
Kwiatowa w Sianożętach jest cała popękana, trzeba zabezpieczyć środki na Kwiatową i 
Wiejską. Radny Rymaszewski poruszył temat ławek postawionych w kierunku Wieniotowa 
przy ścieżce pieszo rowerowej i na podesty, które są przy podestach, żeby przełożyć polbruk. 
Dodał, że na wjeździe od Kołobrzegu i Koszalina należałoby odświeżyć witacze. Dopytywał, 
czy za stojącą cały rok przy Biedronce metalową szczękę pobierana jest opłata za zajęcie pasa 
drogowego. Sekretarz Gminy odpowiedział, że jeżeli Pan Wójt będzie przygotowywał budżet 
na przyszły rok zostanie wpisana Kwiatowa na gruntowną przebudowę drogi, próg 
prawdopodobnie zostanie zdemontowany, na witacze na wjeździe nie ma zabezpieczonych 
środków, odnośnie blaszaka zorientuje się i udzieli informacji. Radny Dziewiałtowicz na 
wniosek mieszkańca dopytywał, czy obrady sesji są na żywo transmitowane. Przewodniczący 
odpowiedział, że nie są, będzie można obejrzeć na youtube. Radny Leciaho zwrócił uwagę na 
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zły stan chodnika Marynarki Wojennej. Wójt podkreślił, że jest to droga powiatowa. Radny 
Grzywnowicz dopytywał, na jakim etapie jest studium. Sekretarz poinformował, że studium 
przeszło całe procedury, jest przygotowywane do publicznego wyłożenia. Trwa procedura 
Ustronie Południe, B 1 część Zatorza jest wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi. 
Sołtys Rusowa zgłosiła problem schodów prowadzących częściowo do sklepu i częściowo do 
sklepu. Radny Rymaszewski zapytał, dlaczego zostało wycięte drzewo na ulicy Bogusława 
XIV i co się z nim stało. Kierownik referatu Inwestycji powiadomiła, że na etapie przetargu 
została sfinalizowana wycinka drzewa po stronie wykonawcy. Radny Dziewiałtowicz 
dopytywał, czy jest możliwość remontu ciągu pieszo rowerowego od baru Max w kierunku 
wschodnim do ośrodka Gwarek, chodnik i płot są w złym stanie. Sekretarz odpowiedział, ż 
jest to w ramach projektu przebudowy pasa R 10. Projekt jest na liście dofinansowania w 
porozumieniu z Będzinem, Mielnem, Marszałkiem. Do sezonu nic nie powstanie, były 
problemy własnościowe, jest to wieczysta dzierżawa na Skarbie Państwa. Radny Leciaho 
zasygnalizował, że drzewo powinno być po wycięciu wprowadzone do dochodów gminnych. 
Dopytywał, co z mieszkaniem na ulicy Granicznej, które było remontowane dla Pani z 
dzieckiem, czy mieszkanie jest zamieszkiwane przez tą Panią. Kierownik GOPS 
poinformowała, że Pani ta jest w trakcie starań o zakup tego mieszkania przez fundację.  
Radny Bęben wnioskował, aby Wójt zweryfikował sprawę, którą przedstawiała Pani 
Winiecka, która reprezentuje mieszkańców, a nie problem między nią, a Panią Węclewską. 
Radna Molcan przypomniała, że nie chodziło o likwidację, tylko o to, żeby przychylić się do 
wniosku mieszkańców, aby odgrodzić granicę terenu parkingu gminnego od prywatnej 
posesji. W związku z brakiem dokumentów świadczących o wydaniu zgody na 
zagospodarowanie pasa zieleni Komisja wnioskuje o przywrócenie w/w terenu do stanu 
pierwotnego. Zweryfikować oznaczenia miejsc parkingowych do aktualnych potrzeb i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Zmienić w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działki nr 644/5 i wydzielić na niej drogę, 
plac zabaw i parking. Nie było mowy o likwidacji parkingu. Radny Rymaszewski 
wnioskował, aby toaleta przy kościele była otwarta w niedziele. Dyrektor Czachorowski 
poinformował, że jest wykaz przeznaczony do oddania w użyczenie, skończyła się tam 
umowa, dopóki nie zostanie zakończona procedura nie można kontenera otworzyć. Sekretarz 
powiadomił, że jest w planie zakup nowej toalety bezobsługowej z dostępem dla osób 
niepełnosprawnych.  

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach 06:27:02 - 
06:27:07)   

Brak.  

10. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej sprawozdania z 
działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim za rok 2017 
(czas rejestracji: 06:27:12 - 06:27:33 )   

Sprawozdanie nie zostało odczytane, Radni zapoznali się, zostało przesłane przed sesją na 
e-mail. 
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11. Wolne wnioski i informacje (czas rejestracji: 06:27:33 – 06:42:49)   

Radny Żołnierczuk wnioskował o zabezpieczenie środków na prace melioracyjne na terenie 
gminy. Sołtys wsi Kukinka poparł wniosek Radnego Żołnierczuka. Sekretarz Gminy 
przypomniał, że jest nowe prawo wodne, gmina nie może odwadniać gruntów prywatnych. 
Przewodniczący Rady poprosił, aby gmina zwróciła się do Starosty. Wnioskował 
o informację pisemną w sprawie przepustu w stronę Dygowa, na jakim etapie jest ta sprawa.   

 
12.  Zamknięcie sesji (czas rejestracji: 06:42:55) 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad zamknęła XLIII sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Przypomniał o konieczności 
złożenia oświadczeń majątkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 14:45 
Protokołowała: Joanna Korczyk 
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