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PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 8 CZERWCA 2018 ROKU 

Proponowany porządek obrad:    

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26.04.18r. 
3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2018 r. w zakresie 

• bezpieczeństwa na wodach  
• bezpieczeństwa publicznego  
• imprez artystycznych  
• spraw komunalnych  

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 
oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017: 
a. wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu 
b. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok; 

c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 
2017 

d.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział 
w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu 
gminy za rok 2017, 

6.  Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 
2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 3 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – 
dyskusja, podjecie uchwały; 
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Druk nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od PKP 
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności – dyskusja, 
podjęcie uchwały  

Druk nr 5 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na 
lata 2018-2024 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 – zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i 
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla 
zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 8 – w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i opłat 
za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

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

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

Druk nr 11 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych 
przy ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 12 – w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

Druk 13 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 14 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 15 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 16 – 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 17 – 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 18 - rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie 
zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie 
dyskusja, podjecie uchwały; 
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7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z 
kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków w ramach 
funduszy sołeckich w 2017r.  

8. Głos mieszkańców. 
9. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - 

dyskusja. 
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 

okresie międzysesyjnym – dyskusja. 
11.  Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  
13. Wolne wnioski. 
14.  Zamknięcie sesji. 

 
a) Otwarcie (czas rejestracji 00:00 – 03:45) 
b) stwierdzenie quorum 

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

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja jest rejestrowana. Brak uwag. 

GŁOSOWANIE – porządek obrad 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

Oddano 14 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodniczący Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
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• Radny Marek Leciaho 
Porządek posiedzenia został przyjęty większością głosów. Odbyły się dwa głosowania, 
ponieważ nie zgadzała się ilość głosów.  

2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26.04.18r. 
(czas rejestracji 03:47 – 04:33) 

GŁOSOWANIE – protokół 
W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

Oddano 12 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Przewodniczący Radny Andrzej Basarab 
• Wiceprzewodniczący Rady Piotr Barycki 

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

• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 

Protokół został przyjęty większością głosów.  

3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2018 r. w zakresie 
(czas rejestracji 04:37- 01:22:13 ) 

• bezpieczeństwa na wodach przedstawił kierownik plaży Michał Mieczkowski 
(6 stanowisk ratowniczych od poniedziałku do niedzieli czynne od 10: 00 do 
18: 00, na każdym stanowisku planuje się po 4 ratowników. Punkt medyczny 
ul. Plażowa przy zejściu nr 3 w Sianożętach w godzinach od 10: 00 do 18:00. 
Punkty ratownicze będą przy zejściu nr 3 w Sianożętach, przy zejściu nr 5, nr 7 
ul. Nadbrzeżna po lewej i po prawej stronie za molem, zejście nr 9 i nr 13. 
Gmina jest w trakcie realizacji zakupu skutera wodnego).  

Radni dopytywali o zły stan zejścia nr 3, czy kierownik w jakiś sposób monitorował, co w 
tym kierunku robi. Przewodniczący Rady zasygnalizował, że za stan zejść odpowiada Wójt 
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Gminy, a nie kierownik plaży. Wójt gminy poinformował, że nastąpiła erozja, schody groziły 
zawaleniem, zejście jest naprawione i otwarte. Radny Grzywnowicz dopytywał, w jakim 
terminie będzie zabezpieczenie ratownicze na plaży. Uzyskał odpowiedź, że jest to 
uzależnione od tego, jak szybko przyjadą ratownicy, bo większość z nich są to studenci. 
Radny Leciaho dopytywał, ile było utonięć, akcji związanych z działalnością ratowników w 
roku ubiegłym, na jakich plażach się to odbywało. Kierownik plaży poinformował, że w 
zeszłym sezonie nie było przypadków utonięć, było sporo akcji ratowniczych, przy fladze 
czerwonej. Są organizowane patrole wodne, patrolowane są obszary niestrzeżone przez 
ratowników. Radni dopytywali o frekwencję zatrudnienia ratowników mieszkańcy powiatu, w 
jaki sposób zabezpiecza się kąpielisko po dyżurach ratowników. Gmina zatrudnia wszystkich 
ratowników, którzy się zgłoszą, zgłoszenie z ternu gminy jest traktowane priorytetowo. W 
tym roku zgłosiło się dwóch kandydatów. Jeżeli gmina będzie miała środki na tworzenie 
dodatkowych dyżurów ratowników, nie widzi przeciwwskazań. (czas rejestracji 04:37- 17:35) 

• bezpieczeństwa publicznego przedstawił zastępca komendanta policji Robert 
Demidziuk (z dniem 1.05.18r. komendant wzmocnił obsługę posterunku o 5 
policjantów, planowane jest wsparcie 8 policjantów z wydziału prewencji w 
Szczecinie, kontrola odpadów, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
współpraca z WOPR. Szczegółowe sprawozdanie –załącznik do wglądu w 
Biurze Rady). Kierownik posterunku Piotr Kaczmarek dodał, że z informacji, 
które otrzymał, w przyszłym roku zostanie wybudowany obiekt i skończą się 
problemy z zakłócaniem ciszy nocnej przez jedną z dyskotek znajdujących się 
za urzedem. (załącznik do wglądu w Biurze Rady). 

Wójt i Przewodniczący Rady podziękowali za dobrą współpracę. Radny Leciaho dopytywał, 
czy w związku z ostatnimi pożarami śmieci jest coś wiadomo o gospodarce odpadami w 
miejscowości Bagicz, czy jest ona legalna. Otrzymał odpowiedź, że zostały podjęte szerokie 
działania sprawdzania wysypisk w celu ujawnienia nielegalnych miejsc. Do składowiska 
odpadów w Bagiczu nie ma uwag, wszystko jest zgodne z przepisami (czas rejestracji:17:36 -
25:50).  

Komendant Straży Granicznej Pułkownik Biernacki przedstawił przygotowanie do sezonu. 
Dodał, że na terenie gminy jest największa ilość cudzoziemców, nie wszyscy są legalnie. 
Wzdłuż wybrzeża będzie pływała jednostka straży granicznej, będą poddawane kontroli 
jednostki pływające. (czas rejestracji: 25:56 - 31:57) 

Kapitan Straży Pożarnej poinformował, że na jednostki na bieżąco realizują zadania określone 
w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej i rozporządzeniu o systemie ratowniczo 
pożarniczym, cały czas jest utrzymywana gotowość. Podziękował za dotychczasową pomoc, 
apelował o zakup samochodu gaśniczego. (załącznik do wglądu w Biurze Rady). Czas 
rejestracji: 31:58 – 35:18. 

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady podziękowali straży pożarnej i granicznej za 
współpracę. Poinformował, że gmina stara się o zakup wozu ciężkiego, szuka 
dofinansowania. (czas rejestracji: 35:17-38:23) 



str. 6 
 

• imprez artystycznych – program artystyczny przedstawił Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury – (załącznik o wglądu w Biurze Rady) 

Radny Leciaho podkreślił, że ma wrażenie, że od kilki lat imprezy odbywają się na zasadzie 
kopiuj wklej. Dyrektor poinformował, że są to imprezy cykliczne, odbywające się, co roku. 
Dodał, że za środki, którymi dysponują z referatem promocji nie są w stanie nic więcej 
zrobić.  (czas rejestracji: 38:30 – 44:52) 

Kierownik referatu przedstawiła zestawienie dot. działalności referatu w zakresie 
przygotowań i działań związanych z sezonem letnim – CIT, Amfiteatr, projekt korytarz życia, 
pokoje gościnne Morka, ewidencja obiektów noclegowych, działania promocyjne, reklamowe 
(załącznik o wglądu w Biurze Rady). Radni dopytywali, kto z pracowników uczestniczył na 
targach w Berlinie. Radny Rymaszewski dodał, że był na targach i nie widział folderów z 
Ustronia, a jedyną osobą był Holiday Resort, który wykupił sobie potężne stanowisko. Było 
reprezentowane województwo, powiat Kołobrzeg, Rewal, oferta z Ustronia była zerowa. 
Kierownik poinformowała, że gmina nie uczestniczyła bezpośrednio, tylko ofertowo poprzez 
przekazanie materiałów do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
regionu Kołobrzeg. Nie sposób jest w każdym momencie zaprezentować wszystkich 
materiałów, są one na stołach, półkach. Radny Leciaho dopytywał, czy jeżeli prowadzi 
działalność, nie jest zarejestrowany w KRS, nie pobrał tabliczki o legalnej działalności to w 
mniemaniu gminy prowadzi działalność nielegalnie. Dopytywał, od kiedy gmina wydaje 
tabliczki o legalnej działalności, jeżeli komuś powinęła się noga, tabliczki nie oddaje to czy w 
rejestrze gminy figuruje, jako legalna działalność. Kierownik poinformowała, że regulamin na 
usługi hotelarskie jest zawarty w zarządzeniu nr 8/2012 Wójta Gminy, tabliczka jest 
dobrowolna, trzeba za nią zapłacić około 40,00 zł, to, że posiada ktoś działalność gospodarczą 
nie jest to jednoznaczne z prowadzeniem legalnej działalności, zgodnie z ustawą o usługach 
turystycznych należy dokonać wpisu do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Ustronie 
Morskie. Dodała, że zgodnie z regulaminem, jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi działalności 
ma obowiązek tabliczkę zwrócić. Czas rejestracji: 44:54 – 01:05:13. 

• spraw komunalnych przedstawił Marek Jankowiak Inspektor ds. sportu i 
rekreacji (załącznik o wglądu w Biurze Rady) czas rejestracji 01:05:15- 
01:22:10 

Sekretarz dodał, że jednostka boryka się z problemami kadrowymi, jest harmonogram prac. 
Został zakupiony ciągnik, prace są wykonywane na bieżąco.  

Radny Dziewiałtowicz dopytywał, czy jednostka ma problemy kadrowe, czy załoga jest 
wystarczająca. Dopytywał, czy wszyscy ludzie mają odpowiednie kwalifikacje, czy są 
zatrudniane firmy zewnętrzne, które wykonują prace na zlecenie jednostki GOSIR.  

Główny księgowy poinformował, że w jednostce pracuje 16 pracowników stałych, na sezon 
planowane było zatrudnienie 20 pracowników, na dzień dzisiejszy zatrudnione zostały 3 
osoby, 6 osób jest zaplanowane do zatrudnienia od 11 czerwca, brakuje 11 z 20 osób. 
Podmiotami zewnętrznymi nie posiłkują się.  
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Radna Majewska zwróciła uwagę w imieniu rowerzystów, że ławki stoją po stronie 
rowerowej, a nie spacerowej. Sekretarz odpowiedział, że zwróci na to uwagę.  

Radny Wajgert dopytywał, kiedy zostało otwarte zejście nr 3, czy zostało wykonane w 
ramach prac własnych czy przez firmę zewnętrzną, jaki był koszt naprawy. Sekretarz 
poinformował, że decyzję o przystąpieniu do prac przez firmę zewnętrzną podjął Wójt. 
Pozostałe odpowiedzi proponuje przenieść do wolnych wniosków. 

Radny Leciaho dopytywał, czy jednostka ma harmonogram koszenia trawy, jeśli tak to czy 
jest umieszczany na stronie internetowej GOSIR, jeżeli jednostka nie posiada, to czy planuje, 
bo na dzień dzisiejszy mieszkaniec nie wie, gdzie będzie koszona trawa. Co stoi na 
przeszkodzie, aby taki harmonogram prac zamieścić na stronie internetowej.  

Główny księgowy poinformował, że jest przygotowany harmonogram prac sezonowych, 
który jest realizowany na bieżąco, nie jest on publikowany na stronie, jeżeli są zapytania 
mieszkańców, są informowani. Do tej pory nie padł wniosek o publikację harmonogramu na 
stronie internetowej, Pan Dyrektor nie podjął takiej decyzji. Sekretarz przypomniał, że 
decyzję podejmuje Pan Dyrektor w konsultacji z Panem Wójtem.  

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie 
Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 
Czas rejestracji: 01:22:15 – 01:36:01 

Sprawozdania przedstawił Sekretarz Gminy – załączniki do wglądu w Biurze Rady.  

Radny Tomala zapytał, na jakim etapie jest budowa drogi na ul. Bogusława XIV, jaki jest 
przewidywany termin zakończenia. Sekretarz odpowiedział, że Bogusława XIV jest na etapie 
końcowym, do 10 czerwca jest termin realizacji. Radna Borkowska pytała, czy inwestycja na 
cmentarzu w Rusowie jest już zakończona, są uwagi do inwestycji: brama się nie otwiera, jest 
podłączony kran z wodą, gdzie nie ma żadnych studzienek, położone są tylko płytki, woda 
chlapie. Sekretarz poinformował, że są zabezpieczane w dniu dzisiejszym środki min. na 
elementy związane z ogrodzeniem wejściowym, regulacje drobnych korekt, na bramę.  

Przerwa. 

Po przerwie. Czas rejestracji: 01:36:02 – 01:51:14 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017:  
a. wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu - załączniki 

do wglądu w Biurze Rady. (Czas rejestracji: 01:51:43 – 02:06:40) 
b. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok - 
załączniki do wglądu w Biurze Rady. (Czas rejestracji: 02:06:50 -02:23:43) 

c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 
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2017 - załączniki do wglądu w Biurze Rady. (Czas rejestracji: 02:23:47 -
02:34:44) 

d. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 
Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy 
za rok 2017 - załączniki do wglądu w Biurze Rady. (Czas rejestracji: 
02:34:46 - 02:38:57) 

6.  Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 
Morskie za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie 
za 2017 rok - dyskusja, podjęcie (uchwały czas rejestracji: 02:39:10 – 02:54:38) 

Projekt uchwały w imieniu Wójta przedstawiła Skarbnik Gminy - załącznik: 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078) 

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że komisja wydała opinię pozytywną 
jednogłośnie.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że klub wydał 
opinię pozytywną.  

Radny Tomala zauważył, że w roku 2016 kwota wolnych środków wynosi 141 953, 00 zł, 
zarówno w 2016r. i w 2017r. nie były zaciągnięte żadne zobowiązania, na jakiej podstawie 
zostały wyliczone w 2017r. wolne środki w wysokości 1 448 000, 00 zł. Skarbnik Gminy 
poinformowała, że za dany rok obrachunkowy była wypracowana nadwyżka.  Na koniec roku 
2016r. była wypracowana kwota 1 448 709, 55 zł, trzeba było ją wprowadzić do końca 
czerwca 2017r. podejmując uchwałę. Na koniec roku suma wynikających zobowiązań 
zaciągniętych z lat wcześniejszych jest wyższa od wypracowanej nadwyżki za dany rok 
obrachunkowy. Nadwyżka za 2017r. to kwota ponad 5 milionów, będzie przeznaczona na 
inwestycje, nadwyżka nie wynika z jakichkolwiek zaciągniętych kredytów. Gmina ma 
zobowiązania z tytułu obligacji roku 2010 i 2011, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, gdzie ostatnia była zaciągnięta w roku 2015. W roku 2017 prawie 700 
tysięcy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostało gminie umorzone, 
ponieważ po połowie okresu spłaty zobowiązania Wójt miał prawo wystąpić do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o możliwość umorzenia pożyczki.  

Radny Tomala podkreślił, że z interpelacji przepisu wynika, że rozliczenie nadwyżki budżetu 
z zaciągniętymi zobowiązaniami dotyczy danego roku budżetowego, natomiast wolne środki 
przechodzą z lat ubiegłych. W tym roku nie było zaciągniętych zobowiązań, więc uważa, że 
Skarbnik popełniła błąd i kwota powinna być w nadwyżce budżetowej.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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Radny Wajgert sprostował, że klub Porozumienie Razem odnośnie sprawozdania wydał 
opinię negatywną.  

Skarbnik przypomniała, że w ciągu roku dwa razy była podejmowana uchwała dotycząca 
nadwyżki. Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej XLI.239.Z.2018 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 maja 2018r. w 
sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w 
budżecie gminy Ustronie Morskie na 2018r. załącznik do wglądu w Biurze Rady.  

Radny Grzywnowicz podkreślił, że nie zrozumiały jest dla niego sposób księgowania, jest 
różnica między wolnymi środkami, a nadwyżką.  Nie można tego łączyć, istotne jest to, czy 
zadania są wykonywane z wolnych środków czy z nadwyżki. Nie zakładają, że Wójt bez 
zgody Rady zaciąga kredyty czy pożyczki, tylko jest błąd komunikacji, Skarbnik nie potrafi 
Radnym wyjaśnić, dlaczego zapisuje nadwyżkę, jako wolne środki. Definicja jasno wskazuje, 
jakie to są środki. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nadwyżka wypracowana za rok 2017 jest 
mniejsza niż zobowiązanie na 31.12.2017r., Jeżeli nadwyżki będą wypracowane wyższe niż 
zobowiązania różnica będzie wprowadzana, jako nadwyżka.  

GŁOSOWANIE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 
Morskie za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 
2017 rok  

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu 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 5 głosów ”przeciw” 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Denis Tomala 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radna Bernadeta Borkowska 
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• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Uchwała nr XLIV/351/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok została 
podjęta większością głosów.  

 

Druk nr 2 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - dyskusja, 
podjęcie uchwały. (Czas rejestracji 02:54:42 -03:21:01) 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, gdzie w § 1 po zapoznaniu się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.; 
2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2017 r.; 
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 
4) informacją o stanie mienia Gminy; 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; 
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
- udziela Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2017. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan przedstawiła pozytywną opinię klubu. 

Przewodniczący klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert poinformował, że opinia klubu 
była negatywna. 

Uzasadnienie do opinii negatywnej klubu przedstawiła Radna Bernadeta Borkowska. (czas 
rejestracji: 02:56:59 – 03:08:35) 

Uzasadnienie do opinii klubu Sami Swoi przedstawiła przewodnicząca klubu Marzena 
Molcan (czas rejestracji: 03:08:48 – 03:15:43) 

Radny Dziewiałtowicz dopytywał, w którym momencie Porozumienie Razem przeciwstawiło 
się inwestycji ogrodzenia placu zabaw na ul. Górnej. Przypomniał, że to Porozumienie Razem 
dążyło do utworzenia funduszu sołeckiego. Przewodnicząca Klubu Sami Swoi przypomniała, 
że cała uchwała została wycofana przez klub Porozumienie Razem.  

Radny Leciaho zasugerował, że Pan Wójt nie planował inwestycji ul. Topolowej, ponieważ 
nie wprowadził jej do projektu budżetu.  
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Radny Grzywnowicz powołał się na protokół z sesji, na którą powołała się Przewodnicząca 
Klubu Sami Swoi, gdzie Skarbnik Gminy informuje Radnych, że dostała smsa, w którym 
Wójt nie wyraża zgody na obliczenie poprawek Porozumienia Razem i w związku z tą 
decyzją prosi, aby to uszanować, jest pracownikiem Wójta i nie będzie się przeciwstawiać. 
Radny Wajgert w związku z brakiem współpracy i pomocy ze strony Wójta, żeby nanieść 
poprawki wycofał wniosek do zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie z 
dnia 23 marca 2017r. Radny Grzywnowicz stwierdził, że był to jedyny powód, z jakiego była 
uchwała wycofana. 

GŁOSOWANIE w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

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

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

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Uchwała nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 została podjęta większością 
głosów. 

Wójt podziękował kierownikom, pracownikom za ciężką pracę. Podziękował Radnym, którzy 
dali mu szansę, za to, że mogą pracować dla Ustronia.  

Przerwa. 

Po przerwie (czas rejestracji: 03:22:42 – 03:36:41) 
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Druk nr 3 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2018 – dyskusja, podjecie uchwały (czas rejestracji: 03:37:00 – 
03:44:26) 

Projekt w imieniu Wójta Gminy przedstawiła Inspektor Jolanta Waligóra - - załącznik: 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078) 

Wyszedł Radny Tomala. 

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

Przewodniczący klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert poinformował, że opinia klubu 
była pozytywna.  

Radny Grzywnowicz dopytywał, czy kwota 224 tys. zł jest zaplanowana na konkretne 
remonty. Uzyskał odpowiedź, że zaplanowano remont i doposażenie w świetlicy w Gwiździe, 
w Rusowie zostały wyremontowane sale zabawowe.  

Radna Molcan dopytywała o zwiększenie kwoty na dożywianie dzieci ze świetlicy. Została 
poinformowana, że środki zostały zwiększone na lato na obiady dla dzieci. 

Skarbnik Gminy przypomniała, że za lata wcześniejsze została wypracowana nadwyżka 
310 352, 58 zł, przy czym za rok 2017 to kwota 71 623, 39 zł zgodnie z ustawą gmina jest 
zobligowana wprowadzić ją w formie wydatków na konkretne zadania.  

GŁOSOWANIE w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2018 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Tomala) 

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLIV/353/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 
listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 została podjęta 
jednogłośnie.  
 

 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078


str. 13 
 

Druk nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od 
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności – 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 03:44:34 -03:49:08 ) 

 W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy - załącznik: 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078) 

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że komisja wydała opinię pozytywną 
jednogłośnie.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że klub wydał 
opinię pozytywną.  

GŁOSOWANIE w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie 
od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz odpłatne ustanowienie 
służebności  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Tomala) 

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLIV/354/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie od PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej oraz odpłatne ustanowienie służebności została podjęta 
jednogłośnie 

 

Druk nr 5 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dyskusja, podjęcie 
uchwały (czas rejestracji: 03:49:10 – 04:36:39) 

Projekt uchwały w imieniu Wójta przedstawiła Skarbnik Gminy - załącznik: 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078. Zgłosiła autopoprawkę, odbudowa 
rowów melioracyjnych w gminie Ustronie Morskie.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że komisja wydała opinię pozytywną 
jednogłośnie.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że klub wydał 
opinię pozytywną z niejasnościami, które zostaną poruszone w trakcie dyskusji.  

Radna Kręglewska dopytywała o dział 754 obuwie ochronne i mundury dla kobiet. Uzyskała 
odpowiedź, że jest to kwota dla wszystkich jednostek OSP. Radny Leciaho dopytywał, ile jest 
pan w OSP, ile kosztuje mundur. Złożył wniosek formalny, dział 900 zapis remont płotu . 
Podał znaczenie słowa płot. Dopytywał, o dział 921, położenie polbruku wokół utwardzonego 
terenu – czy teren jest przygotowany, a gmina chce położyć polbruk.   

Sekretarz Gminy powiadomił, że zapis płot zostanie poprawione na ogrodzenie. Dodał, że 
łącznie w OSP są 24 panie.  

Radny Żołnierczuk poinformował, że część terenu jest utwardzonego z przeznaczeniem pod 
parkiet, wokół tego terenu będzie położona kostka aby postawić ławki.  

Skarbnik Gminy dodała, że dokonuje się korekty z działu do działu kwoty 28 363, 86 zł, co 
dotyczy położenia polbruku wokół świetlicy wiejskiej w Rusowie około 200m² oraz 
oświetlenie terenu.  

Radny Wajgert pytał o dział 600 zmniejszenie dofinansowania na drogę w Gwiździe, jakie 
było dofinansowanie, jaki środki własne, jaki koszt drogi. Dział 600 wydatki bieżące 100 000, 
00 zł na remont drogi w Kukini, – dlaczego tak duża kwota, jaka to droga. Dział 754 zapis 
„zakup do utylizacji wycieku oleju”, – czego zakup. Wykup nieruchomości 100 000, 00 zł – 
przy drodze Liliowej, jakie nieruchomości, była deklaracja mieszkanców, że część 
nieruchomości zostanie przekazana darmowo.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała: 

Dział 600 transport i łączność 373 778, 85 zł – w uchwale budżetowej był zapis, że dana 
inwestycja będzie dofinansowana w wysokości 50 % (750 000, 00 zł z kredytów i 750 000, 00 
zł dofinansowanie) W marcu projekt uchwały wskazywał, że 750 000, 00 zł nie będzie z 
kredytów, a ze środków własnych. Gmina przystępuje do realizacji inwestycji, a gmina 
dostała z dofinansowania 376 221, 15 zł należy urealnić dochody, aby były zgodne. 
Proponowana kwota na remont dróg gminnych to 300 000, 00 zł, przy czym na remont dróg 
gminnych w Kukini 100 000, 00 zł, w Wieniotowie ze wskazaniem na działki, które są 
wystawione do sprzedaży kwota 100 000, 00 zł. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne jest błąd 
powinno być zakup środka do utylizacji wycieku oleju. Kierownik referatu IK 
poinformowała, że w dział 600 transport i łączność budowa ulicy Liliowej, Kwiatowej i 
Wczasowej etap I 100 000, 00 zł wykupy działek, toczy się postępowanie, które prowadzi 
Starostwo w Kołobrzegu. Ma ono na celu oszacowanie wartości do wykupu. Nie jest możliwe 
przekazanie działek nieodpłatnie. Radny Wajgert podkreślił, że nie uzyskał zadawalających 
odpowiedzi. 

Radny Rymaszewski poprosił o wskazanie na mapie, których działek dotyczy wykup.  
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Radny Grzywnowicz dopytywał, o organizację dożynek. Planowana kwota 60 000,00 zł. 
Poprosił o przypomnienie, jaka kwota była w budżecie w latach ubiegłych na tego typu 
uroczystości. Zapytał, w którym miejscu planowana jest budowa miejsc postojowych na ulicy 
Osiedlowej. Dopytywał, czy kwota 10 000, 00 zł na Chatę Saską jest to zwiększenie środków 
na projekt, bo z tego, co pamięta przeznaczano na ten cel 50 000, 00 zł. Remont remizy 
strażackiej – 50 000, 00 zł, na jaki cel środki będą przeznaczone.  Sekretarz Gminy 
poinformował, że kwoty na dożynki, co roku są podobne, drogi w Kukini – jest kilka odnóg, 
które są do remontu min. stary asfalt – łącznik między drogą powiatową, a domostwami. 
Dofinansowanie Gwizd została podpisana kwota 376 000, 00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, 
Wójt zakłada, że dofinansowanie wzrośnie i 50 % dofinansowania zostanie uzyskane. 
Osiedlowa – Wójt planuje niezwłocznie uruchomić prace przy Ośrodku Zdrowia 10 miejsc 
parkingowych. Skarbnik Gminy przedstawiła, na co składa się kwota 60 000, 00 zł (min. 
scena, toalety, opieka medyczna, telebim, program sceniczny, nagrody konkursowe dla 
publiczności). Sekretarz Gminy dodał, że podczas dożynek będzie jubileusz partnerstwa z 
Niemiec, będą partnerzy ze Stronia Śląskiego. Kierownik referatu IK dopowiedziała, że 
kwota 10 000, 00 zł zostanie wykorzystana na opracowanie studium wykonalności wraz z 
analizą ekonomiczno finansową, która jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.   

Radny Bęben przypomniał, o ograniczeniu czasu wypowiedzi, który zawarty jest w statucie.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że przy uchwale budżetowej została wprowadzona kwota 
25 000, 00 zł w wydatkach bieżących dział, 754 z którego jest robiona korekta, gdzie przenosi 
się środki do działu 754 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.  

Radny Grzywnowicz zauważył, że w tabelce dot. inwestycji w dziale 754 jest zapisane 
25 000, 00 zł przed zmianą, 25 000, 00 zł dodatkowe i po zmianie jest 50 000, 00 zł. 
Zwiększa się kwotę 25 000, 00 zł o 25 000, 00 zł na remont remizy strażackiej OSP. 
Dopytywał, na jaki cel środki te zostaną przeznaczone.  

Kierownik referatu IK powiadomiła, że kwota ta dotyczy remontu łazienek w OSP w 
Ustroniu Morskim.  

GŁOSOWANIE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 8 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Andrzej Basarab 
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• Radny Piotr Barycki 
Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 5 głosów „wstrzymujących” 

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

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala i Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Uchwała nr XLIV/355/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 6 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2018-2024 - dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:36:40-
04:40:33) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy załącznik: 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że komisja wydała opinię pozytywną 
jednogłośnie.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia nie 
została wypracowana.  

GŁOSOWANIE w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2018-2024 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

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

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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• Radny Piotr Barycki 
Oddano 1 głos „przeciw” 

• Radna Bernadeta Borkowska 
Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 

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

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala i Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Uchwała nr XLIV/356/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 
2018-2024 została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 7 – zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i 
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla 
zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie - dyskusja, podjęcie uchwały (czas 
rejestracji: 04:40:34 – 04:43:42) 

Radna Zofia Majewska złożyła wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały w celu 
zapoznania się przez komisję Publiczną.  

Radny Grzywnowicz wypowiedział się przeciw wycofaniu projektu. Podkreślił, że był czas na 
zajęcie się projektem uchwały, podlegał on konsultacjom społecznym, ponad dwa miesiące 
był informacja w internecie, nikt się tym nie zajął, uprawniona komisja się nie zainteresowała. 

GŁOSOWANIE WNIOSEK FORMALNY – wycofanie druku nr 7 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

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

Oddano 5 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
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• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala i Radny Mirosław Dziewiałtowicz.  

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. 

 

Druk nr 8 – w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i 
opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie – 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:43:44 – 04:48:08) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy załącznik: http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=108078. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu 
była pozytywna.  

Radny Leciaho zwrócił uwagę, aby dokonać zmiany zwrotu w zapisie stare komisje przestały 
istnieć.  

GŁOSOWANIE  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania 
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 7 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 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 

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

• Radny Marek Leciaho 
Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Mirosław Dziewiałtowicz. 
Radna Sylwia Kręglewska nie brała udziału w głosowaniu.  

Uchwała nr XLIV/357/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do ustalania cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością 
głosów. 

 

Druk nr 9 – w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - dyskusja, 
podjęcie uchwały (czas rejestracji: 04:48:08 - 04:52:47) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy załącznik: http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=108078. Projekt uzyskał opinię pozytywna komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego w miesiącu grudniu 2017r.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu 
była pozytywna.  

Radny Grzywnowicz dopytywał, czy są podjęte kroki, aby cały rów został zagospodarowany i 
zabezpieczony. Zadanie było uwarunkowane na komisji tym, że ze środków, które zostaną 
pozyskane ze sprzedaży terenu, gmina wykona zadanie do końca zabezpieczając rów za 
szkołą i niebezpieczne studnie, które się tam znajdują.  

Sekretarz poinformował, że jeżeli będzie przychylność Rady zostanie wykonana wycena i 
zostaną podjęte kolejne ruchy, aby zapewnić bezpieczeństwo na tym odcinku.  

GŁOSOWANIE w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XLIV/358/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została podjęta jednogłośnie. 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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Druk nr 10 - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie 
uchwały (czas rejestracji: 04:52:48 -04:58:40) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy załącznik: http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=108078.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że komisja wydała opinię pozytywną 
jednogłośnie.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu jest 
pozytywna.  

Radny Marek Leciaho zwrócił uwagę na błąd w podstawie prawnej w uzasadnieniu.  

Radny Rymaszewski poprosił, aby zwrócić uwagę na kontener sanitarny ul. Graniczna, aby 
przy podpisywaniu umowy wziąć pod uwagę dni deszczowe.  

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz poinformowała, że nie jest to rażący błąd, podstawa 
prawna w uchwale jest prawidłowa, błąd jest w uzasadnieniu. Punkt ten nie powinien być 
pominięty.  

Sekretarz oznajmił, że poprawki zostaną wprowadzone zgodnie z uwagą.  

 GŁOSOWANIE w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości z poprawkami 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XLIV/359/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 11 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych 
przy ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały (czas 
rejestracji: 04:58:41 – 05:03:39) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy załącznik: http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=108078.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że komisja wydała opinię pozytywną: 3 
osoby za, jedna osoba wstrzymała się od głosu.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu nie 
została wypracowana. Przypomniał, że w 2017r. odbyła się wizja lokalna na ulicy Jantarowej, 
ze względu na bezpieczeństwo wnioskowano o pozostawienie pasa.  

Radny Leciaho dopytywał, czy jeżeli działki zostaną wyprzedane to czy gmina ma swój 
udział w jezdni, nie ma pasa technicznego, gdyby przyszło dokonywać jakiejś inwestycji.  

Sekretarz poinformował, że na komisji Budżetu był ten argument poruszany. Zauważył, że 
jest drugi rok eksploatacji ulicy Jantarowej, widać, że na tę chwilę nie ma potrzeby 
prowadzenia tam żadnych inwestycji.  Zaznaczył, że rozszerzenie pasa drogowego niczym by 
nie skutkowało. Dodał, że było to omówione z projektantem, który projektował drogę.  

Radny Wajgert dopytywał, czy jeden z zainteresowanych nadal chce wykupić na podstawie 
karty nauczyciele. Zapytał, czy chce pozyskać za darmo, czy chce wykupić. Opinia odnośnie 
przekazania za darmo była opinią negatywną. 

Przewodniczący Rady poinformował, że nastąpi to w drodze sprzedaży, a nie przekazania 
nieodpłatnie.  

GŁOSOWANIE - sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy 
ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 

Oddano 2 głosy „przeciw” 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Zenon Wajgert 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Mirosław Dziewiałtowicz.  

Uchwała nr XLIV/360/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
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sprawie sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ulicy 
Jantarowej w Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów. 

Przerwa. 

Po przerwie. Czas rejestracji: 05:03:40 – 05:14:04 

 

Druk nr 12 – w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim – dyskusja, 
podjęcie uchwały (czas rejestracji: 05:14:11 – 05:18:56) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy załącznik: http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=108078.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że opinia była wydana w 2017r.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu 
była pozytywna.  

Radny Grzywnowicz przypomniał, że prawie dekadę trwała zamiana, do pełni szczęścia 
należy do Wójta jeszcze jedno zadanie, drugi etap – wybudowanie miejsc postojowych dla 
mieszkańców osiedla, wykorzystanie terenu i wybudowanie przynajmniej 10 miejsc, jest to 
konieczne.  

GŁOSOWANIE w sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XLIV/361/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie zamiany nieruchomości w Ustroniu Morskim została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk 13 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały 
(czas rejestracji: 05:19:00 – 05:22:00) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy załącznik: http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=108078.  

Wprowadził autopoprawkę w uzasadnieniu, dopisanie do podstawy prawnej ust. 2. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że opinia była pozytywna jednomyślnie.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu 
była pozytywna.  

Radny Leciaho zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu w numerze umowy jest błąd, zamiast 28 
powinno być 18. Kierownik referatu potwierdziła, że jest to błąd. Zostanie dokonana 
poprawka.  

GŁOSOWANIE w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości z autopoprawką:  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XLIV/362/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 14 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 05:22:00 -05:26:13) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawiła Kierownik referatu IK załącznik: 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu 
była pozytywna.  

Radny Grzywnowicz dopytywał, jak to się dzieje, że na ul. Szantową są dwa wjazdy, do 
każdej działki jest dojazd z ul. Kolejowej. Wiąże się to z wycinką drzew, dopóki nie będzie 
całkowitej decyzji o wycięciu, gmina powinna dbać o to miejsce, bo jest to jedyna zabytkowa 
aleja.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie zgody na wjazdy na ul. Kolejowej wydaje 
powiat, Urząd może zasugerować, że plan przestrzenny przewiduje w tym obszarze zjazdy.  

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

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XLIV/363/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej została podjęta jednogłośnie. 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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Druk nr 15 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – 
dyskusja, podjęcie uchwały (czas rejestracji: 05:26:14 – 05:27:45 ) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawiła Kierownik referatu IK załącznik: 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu 
była pozytywna.  

 

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

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XLIV/364/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 16 – 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 (czas rejestracji: 05:27:46 – 05:43:05) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy oraz Kierownik referatu IK 
załącznik: http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu nie 
została wypracowana.  

Radny Grzywnowicz dopytywał, czy mowa o parkingu przy kościele i Heliosie. Dopytywał, 
czy nie ma możliwości pobierania opłat również w niedziele. Uzyskał informację, że jest 
możliwość.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że była taka intencja, ale uzgodniono, że w niedzielę nie 
będzie gmina pobierać opłat, prawo pozwala.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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Radny Grzywnowicz podkreślił, że przy Heliosie duży parking wyklucza się z pobierania 
opłaty, czy nie można wyłączyć parkingu przy kościele w określonych godzinach, kiedy są 
msze i mieszkańcy przyjeżdżają do kościoła. Dodał, że na terenie gminy w okresie sezonu 
występuje deficyt miejsc postojowych, dziwi się, że gmina nie widzi wprowadzenia rotacji na 
ul. Jantarowej i ul. Kościuszki. 

Wójt Gminy podkreślił, że zdania są podzielone. Jeśli będzie na jednych parkingach 
pobierana opłata, a na innych nie będzie to dezinformacja. Dodał, że były robione analizy 
zysków i strat, są opłaty za urządzenia, za obsługę.   

Radny Wajgert podzielił stanowisko Radnego Grzywnowicza.  

Główny księgowy GOSIR poinformował, że po przeanalizowaniu roku 2016 i 2017 jest 
różnica dochodów jednego dnia, po wykluczeniu sobót to kwota 10 000, 00 zł mniej 
dochodów dla całej strefy. Po dodaniu jednego dnia na parkingu pod Heliosem byłoby około 
3 000, 00 zł dodatkowych dochodów. Należy opłacić człowieka, który dodatkowo musiałby 
12 h kontrolować.  

Radny Rymaszewski zauważył, że przy basenie w Koszalinie jest parking bezobsługowy.  

GŁOSOWANIE - ustalenie 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 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

Oddano 6 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 

Oddano 5 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radna Sylwia Kręglewska 
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Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Mirosław Dziewiałtowicz, 
Radny Stanisław Bęben 

Uchwała nr XLIV/365/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku 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 została 
podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 17 – 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: 05:43:06 - 06:00:34) 

W imieniu Wójta projekt uchwały przedstawiła Kierownik referatu IK załącznik: 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu jest 
pozytywna. 

Radny Grzywnowicz przypomniał, że zwiększono środki na budowę miejsc postojowych przy 
Ośrodku Zdrowia. Zasugerował, że jest tam konieczne wymuszanie rotacji poprzez 
postawienie parkomatu. Dopytywał, czy Wójt planuje parkomat, czy miejsca postojowe będą 
znajdowały się w pasie drogowym, pod którą uchwałę będą podlegały.  

Wójt poinformował, że jest dokumentacja, trzeba wyłonić wykonawcę, część miejsc jest w 
pasie drogowym, a część poza pasem.  

Radni stwierdzili, że rotacji w parkingach nie będzie od piątku do 21 do poniedziałku parkingi 
będą bezpłatne. 

Sekretarz przypomniał, że Wójt postępuje zgodnie z ustawą. W przypadku dróg publicznych 
wszystkie uchwały, które były nieprawidłowe były badane przez Prokuraturę we wszystkich 
samorządach.  

Radni dopytywali czy zostanie postawiony parkometr przy Ośrodka Zdrowia. 

Wójt powiadomił, że procedura rozszerzenia strefy jest dość zawiła, wymaga przede 
wszystkim wybudowania parkingów. Musi być uzasadniony wynik ekonomiczny. 

Radna Molcan oznajmiła, że pacjenci wszędzie w miastach płacą. Poprosiła, aby przy 
uchwale zwrócić uwagę na miejsca dla lekarzy, pielęgniarek żeby w każdej chwili mogli 
dojechać do pacjenta. Dodała, że przed szkołą, urzędem, GOK są miejsca dla pracowników.  

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078
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Wójt stwierdził, że jest sporo miejsc za Ośrodkiem Zdrowia, Pan Pawłowski zawsze stawia 
samochód z tyłu. Uważa, że tam nie powinien być parking dla pracowników, można zrobić 
strefę płatnego parkowania, a miejsca dla pracowników zrobić ewentualnie z tyłu budynku, 
żeby z przodu nie stały 8h pojazdy pracowników.  

Radny Rymaszewski poinformował, że jest możliwość, aby osoby zainteresowane idące do 
urzędu czy lekarza z bilecikiem, gdzie zostaje zaznaczony i nie jest pobierana opłata. 
Pozostali, którzy stawiają auto na dłużej powinni zapłacić. 

GŁOSOWANIE - ustalenie 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 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

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

Oddano 3 głosy „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Marek Leciaho 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Mirosław Dziewiałtowicz, 
Radny Stanisław Bęben 

Uchwała nr XLIV/366/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie ustalenie 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 została 
podjęta większością głosów. 
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Druk nr 18 - rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie 
zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie 
Morskie dyskusja, podjecie uchwały (czas rejestracji: 06:00:36 -06:13:33 ) 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjne przedstawiła projekt uchwały w sprawie skargi - 
załącznik: http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan poinformowała, że klub zaopiniował 
projekt uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiadomił, że opinia klubu jest 
negatywna. 

Radna Molcan dodała, że wpłynęło zażalenie skarżącej na opinię komisji Rewizyjnej. 
Stwierdziła, że czytając nie rozumie, o co chodzi, nie spotkała się z zażaleniem na opinię. 
Opinia jest tylko opinią subiektywną członków komisji, a decyzje podejmuje Rada.  

Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz przytoczyła art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, 
który wskazuje, że uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nie ważne. 
O nieważności uchwały całości lub części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 
30dni. Przeczytała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że nie ulega 
wątpliwości, że komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady. Pismo, które do 
Wojewody złożyła skarżąca jest bezprzedmiotowe, ponieważ nie podlega rozpatrzeniu przez 
Wojewodę.  

Wójt przypomniał, że sprawa ciągnie się 6 lat, nie jest to gminy wina, że nic tam nie można 
zrobić, są to tereny zalewowe, Nadzór Budowlany i Prokuratura wszczęli postępowanie. Nie 
ma złej woli, takie są przepisy prawa. 

Radny Leciaho podkreślił, że w skardze został wskazany interes prawny Radnego Basaraba i 
Radnego Iwańczyka. Uważa, że Radni nie powinni brać udziału w głosowaniu. 

Radna Molcan odpowiedziała, że zaciągnęła opinii Radcy Prawnego, Radny Iwańczyk nie jest 
właścicielem działki, może brać udział w głosowaniu, mimo to wstrzymał się od głosu. 
Dodała, że Pan Andrzej nie jest członkiem komisji Rewizyjnej. Dopowiedziała, że działki 
zostały kupione za niewielkie pieniądze, skarżąca kupiła działkę rolną z pełną świadomości, 
zapis znajduje się w akcie notarialnym wskazuje, że jest to działka rolna bez możliwości 
zabudowy. Pani kupiła działkę już zabudowaną domkiem letniskowym, wszystkimi 
możliwymi metodami wymusza się na Radnych zmianę studium i planu zagospodarowania 
przestrzennego. Od 12 lat nie było przychylności Rady, żeby przekształcać tereny zalewowe, 
dokonano wizje lokalną działki skarżącej i działki 94, która znajduje się w części na terenie 
zalewowym, natomiast działka skarżącej znajduje się w całości na depresyjnym terenie. 
Komisja nie jest komisją śledczą, ma stwierdzić stan faktyczny na podstawie istniejącej 
dokumentacji. Pozostawia się członkom Komisji prawo do subiektywnej oceny. 

GŁOSOWANIE - rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=108078


str. 29 
 

sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie 
Morskie  

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

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

Oddano 4 głosy „przeciw” 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Mirosław Dziewiałtowicz, 
Radny Stanisław Bęben,  

Uchwała nr XLIV/367/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmiany 
studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie została 
podjęta większością głosów. 

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu 
z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków w 
ramach funduszy sołeckich w 2017r. – czas rejestracji: 06:13:45 -
06:17:10 

Wnioski z kontroli przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

8. Głos mieszkańców - czas rejestracji: 06:17:16 – 06:17:21 

Brak. 

9. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – 
dyskusja - czas rejestracji: 06:17:21 - 06:21:01 

Radny Barycki dopytywał o spotkanie w Nadleśnictwie Gościno.  
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Wójt poinformował, że spotkanie odbyło się w sprawie dofinansowania na zakup wozu 
strażackiego. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym – dyskusja - czas rejestracji: 06:21:07- 
06:21:12 

Brak pytań.  

11.  Interpelacje i zapytania radnych - czas rejestracji: 06:21:13 – 06:32:19 

Radny Rymaszewski dopytywał: 

- czy jest podpisana umowa z firmą JK na korzystanie z bazy na ulicy Kołobrzeskiej; 
- czy można sprawdzić po południu nadzór na Orlikiem, ponieważ obiekt ten uległ dewastacji,  
- czy były prowadzone rozmowy z Urzędem Morskim odnośnie zejścia koło Radnego 
Iwańczyka, żeby nie było tak jak na ulicy Cichej, że zostanie zagrodzone przejście przez 
Urząd Morski 
 - przypomniał o podestach przy ławkach na ul. Marynarki Wojennej 

Wójt poinformował, że w sprawie przejścia została podjęta uchwała o wykupie, mimo, że to 
droga prywatna ludzie mogli chodzić. Gmina, jako właściciel może zrobić drogę i 
oświetlenie. Dodał, że firma wywożąca nieczystości stawia pojemnik na bazie. Nie ma żadnej 
umowy dla firmy JK, jest użyczenie. Poinformował, że jak Wójt Zieliński wydzielał działki, 
które przejął z ZWP, działkę między Spokojną, a Graniczną wydzielił pas techniczny 20 
metrowy, a kolejnej działki nie wydzielił. Nie wie, dlaczego tak się stało, jest to w pasie 
technicznym Urzędu Morskiego. Poinformował, że ławki były ostatnio poprawiane, 
skontroluje i odpowie.  

Radna Borkowska dopytywała, o rezygnację złożoną przez Przewodniczącą komisji Budżetu. 
Przewodniczący Rady nic na ten temat nie wspomniał. Wnioskowała, aby wszyscy Radni 
dostawali na email informacje o komisjach tak jak było dotychczas. Przypomniała, że prosiła 
o przesunięcie ekranu, ponieważ w takim ustawieniu część Radnych nic nie widzi. 
Dopytywała, kiedy będzie następna sesja.  

Radny Barycki poprosił, aby naprawić chodnik przy stawie w kierunku Ustronia Morskiego, 
dużo ludzi uczęszcza tą drogą do Superfisha, są dziury, ludzie się potykają.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Radna Borkowska w stosownym czasie dostanie 
odpowiedź.   

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach - czas 
rejestracji: 06:32:19 – 06:32:31 

Brak. 

13. Wolne wnioski - czas rejestracji: 06:32:33 – 06:33:34 
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Przewodniczący Rady poinformował, że mimo dwukrotnego informowania organu 
nadzorczego o prowadzonej przez Radną Molcan działalności gospodarczej, organ nadzorczy 
stwierdził jednoznacznie, że Radna nie prowadzi działalności gospodarczej na mieniu 
gminnym. 

 
14.  Zamknięcie sesji - czas rejestracji: 06:33:35 – 06:33:43 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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