
PROTOKÓŁ NR XLIV/2013 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 LISTOPADA 2013 R. 

 

 

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XLIV Sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie, powitał wszystkich zgromadzonych   

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

obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż są jeszcze dwa projekty uchwał, które chciałby 

wprowadzić do porządku obrad. Poprosił pana Wójta o omówienie jednego z  nich. 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że od dłuższego czasu trwają 

już spotkania w tej sprawie. Dodał, iż naszym wariantem jest wariant 5 czyli S11 połączone z 

S6. Powiedział, że wszystkie samorządy w to wchodzą. Przypomniał, że jest to odcinek od 

Szczecina do Gdańska. Poinformował, że roczna opłata wynosi 500 zł oraz, że Gmina będzie 

mogła składać opinie do Stowarzyszenia.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ustronie Morskie do 

„Stowarzyszenia Samorządowego S6” została wprowadzona do porządku obrad jako druk 

nr 11 jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż zgodnie z ostatnią prezentacją Wójta Gminy Mielno 

został przygotowany projekt uchwały w sprawie nawiązania przez Gminę współpracy w celu 

wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej lokalizacji i budowy elektrowni atomowej w 

Gąskach k. Mielna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała w sprawie nawiązania przez Gminę współpracy w celu wyrażenia sprzeciwu wobec 

proponowanej lokalizacji i budowy elektrowni atomowej w Gąskach k. Mielna została 

wprowadzona do porządku obrad jako druk nr 12 jednogłośnie. 



 

Proponowany porządek obrad:    

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

2. przyjęcie protokołów: 

– nr XLIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

1) Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013- dyskusja, podjęcie uchwały; 

2) Druk nr 2- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2013-2023- dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

4) Druk nr 4- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2013- dyskusja, 

podjęcie uchwały;. 

5) Druk nr 5 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta od celów wymiaru podatku rolnego w 

2014 r.- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

6) Druk nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 

powyżej 3 lat- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

7) Druk nr 7- w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Budzyńskiego na działalność 

Wójta Gminy- niewłaściwe postępowanie przejawiające się w odmowie wydania decyzji 

w sprawie wykupu lokalu- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

8) Druk nr 8- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 

pożytku publicznego na rok 2013- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

9) Druk nr 9- w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2014.- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

10) Druk nr 10- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2014 rok- dyskusja, podjęcie uchwały’ 

11) Druk nr 11- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ustronie Morskie do 

„Stowarzyszenia Samorządowego S6”- dyskusja, podjęcie uchwały’ 

12) Druk nr 12- w sprawie nawiązania przez Gminę współpracy w celu wyrażenia 

sprzeciwu wobec proponowanej lokalizacji i budowy elektrowni atomowej w Gąskach k. 

Mielna. 

5. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej- dyskusja, podjęcie uchwały. 

6. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym- dyskusja 



7.  Interpelacje i zapytania 

8. Wolne wnioski. 

9.  Zamknięcie sesji. 

 

AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW: 

 

  – nr XLIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 października  2013 r. 

 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

AD. 3 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 

Przewodniczący Rady otworzył głos mieszkańców i udzielił pierwszego głosu. 

 

Zbigniew Obrocki Izba Rolnicza zabrał głos w sprawie kanalizacji na ulicy Kościuszki. 

Stwierdził, że przedstawiono im projekty gdzie było pokazane, że kanalizacja idzie 

bezpośrednio do domów. Dodał, że podpisał zgodę jak inni pod taką właśnie wersją. 

Oznajmił, iż plan natomiast był inny i poniósł duże straty bo ma zniszczoną działkę, 

ponieważ pan Plaga się nie zgodził, żeby to szło przez jego grunt. Powiedział, że teraz 

dostaje pisma od Wójta, że w wodociągach w ogóle takiego projektu nie było jaki on 

podpisał. Mówił, że to nie jest tylko jego problem. Druga sprawa jaką przedstawił to problem 

śmieci ( przeczytał fragment Konstytucji). Dodał, iż pisma jakie dostaje to według niego 

poniżanie człowieka. Oznajmił, że od samego początku był tą sprawą bardzo zainteresowany. 

Przypomniał, że propozycja Starosty była taka, aby Gmina wykorzystywała śmietniska do 

jakieś sortowi. Powiedział, że sam sortuje śmieci i np. aluminium czy papier może sprzedać. 

Stwierdził, że zaobserwował, iż pozostałe odpady, które sortuje trafiają i tak do jednego 

kubła. Zaproponował, żeby Gmina sprzedawała różne surowce między innymi puszki. 

Zapytał dlaczego to co jest łatwo sprzedawane nie jest sprzedawane. Dlaczego te wydawane 

pieniądze na zabieranie odpadów nie wracają z powrotem na konto Gminy. Oznajmił, że 

serce mieszkańców boli jak sortują śmieci, a wszystko i tak trafia do jednego. Powiedział, że 

od lat ’90 walczyli wszyscy o demokrację, a i tak dalej jest tak samo. Stwierdził żeby Gmina 

się przyłożyła do tego poważniej.   

Wójt Gminy zaprosił pana Obrockiego na rozmowę do biura. Dodał, iż nie zna 

przedstawionej sprawy ponieważ jest to w kwestii wodociągów. Poprosi o przedstawienie 

tych dokumentów. Obiecał, że zajmie się to sprawą i ruszy ją do przodu. Powiedział, że co do 

śmieci to nie widział, żeby ktoś te puszki z Gmin zbierał dodał, że to w cale nie jest takie 

proste jak się wydaje.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że potraktują te sprawy jako administracyjne 

i umówią się na spotkanie w tych tematach.  

Zbigniew Rejbo Prezes Stowarzyszenia „Pomorze” przypomniał, że turyści i handlowcy 

już dawno opuścili Ustronie Morskie. Dodał, że handlowcy pozostawili w Gminie swoje 



„budy”, rusztowania i nikt się tym nie interesuje, że to są śmieci i szpecą Gminę. Oznajmił, 

że wystarczy spojrzeć na ulicę Nadbrzeżna czy ulicę Bolesława Chrobrego, ponieważ na 

mapie nie ma tam żadnych budynków, a fizycznie stoją. Zapytał jak to funkcjonuje i czy jest 

od tego płacony podatek. Stwierdził, że warto się tym zająć i to sprawdzić. Powiedział, że 

ciężko jest wywalczyć remont drogi dodał, że na niektórych z ulic są znaki, a na niektórych 

nie, a  auta jeżdżą załadowane cegłami niszcząc przy tym drogę.  Poprosił o przyjrzenie się 

stanu wszystkich dróg.  

Wójt Gminy oznajmił, że traktuje to jako donos obywatelski. Poprosił aby pan Rejbo złożył 

na piśmie szczegółowo o jakie budynki i drogi chodzi. Dodał, że będą na ten temat działać. 

Powiedział, że niektórzy maja obowiązek rozebrać wszystko i dobrym przykładem do 

rozbiórki  jest Bella Vista. 

Zbigniew Rejbo zapytał czy na terenie Almiry coś się dzieje. 

Wójt Gminy odpowiedział, że są wysłane odpowiednie pisma. 

Krzysztof Matuszewski Sołtys Wsi Sianożęty zapytał czy jest jakaś kontrola łąk w 

Sianożętach ponieważ są tam prowadzone jakieś działania. Dodał, że wie, iż czyszczą tam 

rowy.  Poprosił by ktoś z Urzędu się tam przejechał i skontrolował co tam się dzieje.  

Sekretarz Gminy odpowiedział, że przeprowadzą tam kontrolę. Dodał, że była rozmowa na 

ten temat wczoraj na zebraniu wiejskim w Sianożętach i nie wie skąd to samo pytanie dzisiaj.  

Radny Andrzej Basarab dodał, że część domków na terenie Gminy jest rozbieranych, ale 

na Rolnej rozbudowują się dalej. Oznajmił, że na Olszynie są domy łącznie z wiatami. 

Odpowiedział panu Sekretarzowi, że pan Sołtys chciał przekazać wszystkim Radnym co się 

dzieje.  

Lena Jastrzębska Sołtys Wsi Gwizd podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do 

tego, że w Gwiździe są postępy. Dodała, że nie chce aby już o nich zapomnieli. Jeszcze raz 

bardzo serdecznie podziękowała.  

 

 AD. 4 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska  

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę    173.655,00,-zł,  

z tego: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę      47.243,00,-zł;  

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę     126.412,00,-zł;  

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę    516.933,00,-zł,  

z tego:   

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę      66.758,00,-zł;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę     450.175,00,-zł;  

 Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:  

1) dochodami budżetu w kwocie       30.508.461,49-zł,  

 z tego: 

1. dochody bieżące         22.735.886,49 zł,  



2. dochody majątkowe        7.772.575,00,-zł;  

2) wydatkami budżetu w kwocie       29.288.461,49,-zł,  

 z tego: 

1. wydatki bieżące         22.690.342,49,-zł,  

2. wydatki majątkowe        6.598.119,00,-zł;  

3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 1.220.000,00,-zł która zostanie przeznaczona na:  

a) spłatę rat kredytów        80.000,00,-zł  

b) spłatę rat pożyczek        40.000,00,-zł  

c) wykup papierów wartościowych       1.100.000,00,-zł  

oraz przychodami stanowiącymi kwotę 234.056,70,-zł z tyt.:    

    

a) wolnych środków        234.056,70,-zł 

 

 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji 

Radny Tomasz Stanisławczyk oznajmił, że przedstawione zmiany uzyskały pozytywną opinię. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/296/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2013 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 2- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na 

lata 2013-2023. 

 

Skarbnik Gminy oznajmiła, iż w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od 

zatwierdzenia zmian w WPF przez Radę Gminy Ustronie Morskie w dniu 10 października 

2013 roku, dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco: 

 

Nazwa Plan na dzień 10.10.2013 Zmiany Plan po zmianach  

Dochody ogółem, w tym 30 288 721, 82 219 739,67 30 508 461,49 

Dochody bieżące 22 642 558,82 93 327,67 22 735 886,49 

Dochody majątkowe, w tym 7 646 163,00 126 412,00 7 772 575,00 

Ze sprzedaży majątku 4 116 968,00 0 4 116 968,00 

 



Nazwa Plan na dzień 10.10.2013 Zmiany Plan po zmianach 

Wydatki ogółem, w tym 28 725 443,82 563 017,67 29 288 461,49 

Wydatki bieżące 22 557 529,82 132 812,67 22 690 342,49 

Wydatki majątkowe 6 167 914,00 430 205,00 6 598 119,00 

 

Dodała, iż po dokonanych zmianach prognozowany wynik finansowy 2013 roku wynosi 

1.220.000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, 

kredytów i wykup papierów wartościowych. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/297/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2023 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 3- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Skarbnik Gminy dodała, że projekt  uchwały stanowi o przysługującym Radzie Gminy na 

podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.) prawie do wprowadzenie w drodze uchwały innych 

zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości niż określone w art. 7 ust. 1  

powyższej ustawy. Zwolnienie dotyczy Pani Jadwigi Kułeczko będącej kombatantem II 

wojny światowej. Zwolnienie od podatku od nieruchomości miałoby obowiązywać 

dożywotnio i tylko na nieruchomościach będących własnością Pani Jadwigi Kułeczko 

nabytych przed rokiem 2013  oraz pod warunkiem nie prowadzenia na powyższych 

nieruchomościach  działalności gospodarczej.  Jednocześnie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o 

samorządzie gminnym stanowi, iż do kompetencji Rady Gminy należą sprawy odnoszące się 

do kwestii podatków i opłat. W związku z powyższym Rada Gminy jest właściwa do 

zwolnienia od podatku od nieruchomości zgodne z projektem uchwały. Dodała, że łączna 

kwota podatku za cały rok to 690 zł. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji 

Radny Tomasz Stanisławczyk oznajmił, że przedstawiony projekt uzyskał pozytywną 

opinię. 

 

 

 



 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/298/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 4- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2013. 

 

 Skarbnik Gminy oznajmiła, że zwolnienie dotyczy budowli – molo spacerowe, położone w 

Ustroniu Morskim przy zejściu od ul. Nadbrzeżnej. Budowa obiektu zakończona została w 

grudniu 2012r. i zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 

12 stycznia 1991r. obowiązek podatkowy za powyższą budowlę powstał z dniem 1 stycznia 

roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, tj. 1 stycznie 2013r. 

Zwolnienie od podatku od nieruchomości miałoby obowiązywać przez rok 2013, pod 

warunkiem nie prowadzenia na powyższym obiekcie działalności gospodarczej. Ponadto 

podatnik oświadczył, że molo będzie obiektem ogólnodostępnym i nieodpłatnym. 

Jednocześnie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż do kompetencji 

Rady Gminy należą sprawy odnoszące się do kwestii podatków i opłat. W związku z 

powyższym Rada Gminy jest właściwa do zwolnienia od podatku od nieruchomości zgodne z 

projektem uchwały.  

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji 

Radny Tomasz Stanisławczyk oznajmił, że przedstawiony projekt uzyskał pozytywną 

opinię. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję się”. 

Uchwała nr XLIV/299/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2013 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 5 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta od celów wymiaru podatku rolnego w 

2014r. 



 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 

października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r. z kwoty 69,28 zł za 1 dt do 

kwoty 53,10 zł za 1 dt. 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji 

Radny Tomasz Stanisławczyk oznajmił, że przedstawiony projekt uzyskał pozytywną opinię. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/300/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 roku została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Druk nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 

powyżej 3 lat. 

 

Sekretarz Gminy stwierdził, że  przedmiotem oddania w dzierżawę objęto lokal o 

powierzchni 172 m
2
 położony w budynku Gminnego Ośrodka  Kultury w Ustroniu Morskim 

przy ul. Nadbrzeżnej 20 wraz z terenem położonym od strony północnej tego obiektu o pow. 

80 m
2
, stanowiący część działki gruntu nr 33 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gastronomiczno-handlowej. Dzierżawca wnioskuje o wydłużenie okresu dzierżawy do 10 lat 

w związku z koniecznością  właściwego zagospodarowania  lokalu, tj. poniesienie nakładów 

na wykonanie  niezbędnych remontów w celu prowadzenia działalności gastronomicznej,  

podniesienia standardu lokalu, zagospodarowanie terenu przed lokalem w sposób 

umożliwiający korzystanie przez klientów. Wykonanie tych prac wymaga poniesienia 

nakładów  przez dzierżawcę, stąd proponuje się zawarcie umowy dzierżawy  na okres 10 lat. 

Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 37 

ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 

powyżej 3 lat możliwe jest po wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 



trybu zawarcia umowy dzierżawy.  Projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji Budżetu i 

Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” i 2 głosy „wstrzymuję się”. 

Uchwała nr XLIV/301/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

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

podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 7- w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Budzyńskiego na działalność 

Wójta Gminy- niewłaściwe postępowanie przejawiające się w odmowie wydania decyzji w 

sprawie wykupu lokalu. 

Radna Agnieszka Makowska przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Ustronie Morskie z dnia 11 lipca 2013 roku- kopia protokołu stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/302/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Budzyńskiego na działalność Wójta Gminy- 

niewłaściwe postępowanie przejawiające się w odmowie wydania decyzji w sprawie wykupu 

lokalu została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 8- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy gminy Ustronie Morskie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na rok 2013. 

 

Sekretarz Gminy dodał, że obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawarty jest w art. 5a 

ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program współpracy w 

pewnym sensie formalizuje a jednocześnie prezentuje politykę organów samorządu 



terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznaczając w nim 

preferowane obszary działalności gminy, w zakresie których gmina będzie współpracować z 

organizacjami  pozarządowymi. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3  zawiera cele, zasady i formy współpracy, okres i sposób realizacji programu, sposób 

tworzenia tego programu i oceny jego realizacji. Podjęcie współpracy z organizacją 

pozarządową przy realizacji określonych w programie zadań publicznych wymagać będzie 

zagwarantowania na tę realizacje odpowiednich środków  finansowych w budżecie gminy. 

Zasady ich przyznawania wytycza program, natomiast szczegółowe uregulowania w tym 

zakresie zawiera sama ustawa. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego o opinie Komisji 

Radny Robert Saraban oznajmił, że przedstawiony projekt uzyskał pozytywną opinię. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/303/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

uchwalenia Rocznego Programu współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 

2013 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 9- w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2014. 

 

Jolanta Waligóra poinformowała, że zadania obejmują zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielenie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku naruszeniem 

przepisów określonych w art. 13
1 

 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. Oznajmiła, że realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w 



postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego 

część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalonego corocznie przez radę gminy.   

Dodała, że wszystkie zadanie zostały zawarte w naszym programie. Oznajmiła, że mamy dużo 

pomocy ze strony lekarzy i ośrodków. Powiedziała, że planują uruchomić psychologa do naszej szkoły 

Poinformowała, że koszty są równe kosztów z zeszłego roku.  

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego o opinie Komisji 

Radny Robert Saraban oznajmił, że przedstawiony projekt uzyskał pozytywną opinię. 

Przewodniczący Rady zapytał czy właściwe jest umieszczanie tak szczegółowego zapisu 

wydatków przed podjęciem uchwały budżetowej.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że od zawsze częścią składową był harmonogram budżetu, 

aby radni się zapoznali. Przypomniała, że radni chcieli bardziej szczegółowych informacji na 

temat tego budżetu.  

Przewodniczący Rady zapytał jak to się teraz ma do projektu budżetu i co jeżeli wystąpią 

zmiany. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeżeli będą jakieś sugestie to będzie można to w każdej 

chwili zmienić. 

Przewodniczący Rady zapytał czy nie prościej by było podać w uchwale kwoty ogólne tzn. 

290 tysięcy zł.. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w niczym to nie przeszkadza.  

Sekretarz Gminy dodał, że to jest tylko projekt.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/304/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 

 

13) Druk nr 10- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

Radna Agnieszka Makowska oznajmiła, iż zgodnie z § 82 Statutu Gminy Ustronie Morskie, 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonej w jej planie pracy. Rada 

może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisje nie objętą planem, 

natomiast komisja może przeprowadzić kontrole problemowe i sprawdzające także wówczas, 



gdy nie są one objęte planem pracy. Jednocześnie § 81 wprowadza podział na rodzaje kontroli 

oraz ich szczegółowy zakres. Na Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 listopada 2013r. 

ustalono roczny plan pracy Komisji wraz z planem kontroli. Plan pracy zawiera terminy i 

wykaz podmiotów, w których planuje się przeprowadzenie kontroli.  Następnie przedstawiła 

plan Komisji na 2014 rok: 

 

1. Kontrola Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” w Ustroniu Morskim - za rok 2013,  styczeń 

2014r,; 

2. Kontrola delegacji i wyjazdów służbowych krajowych oraz zagranicznych Wójta Gminy 

Ustronie Morskie w roku 2013- luty 2014r,; 

3. Kontrola Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim- przychody i wydatki w roku szkolnym 

2013/2014,-marzec-2014r,; 

4. Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Kultury- kwiecień 2014 r,; 

5. Kontrolę wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2013 rok- sporządzenie wniosku w 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ustronie Morskie, maj 

2014r,; 

6. Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok- 

czerwiec-2014r,; 

7. Kontrole na zlecenie Rady Gminy w zakresie wskazanym przez Radę oraz inicjatywy własniej 

członków komisji. 

Przewodniczący Rady powiedział, że zastanawia się za wykonanie uchwały, powinien 

odpowiadać Przewodniczący Rady, a nie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Marta Thiele - Staszewska Radca Prawny odpowiedziała, że wszystko jest zgodne z 

prawem i tak to się tytułuje. Dodała również, iż nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że 

wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/305/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 



Druk nr 11- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ustronie Morskie do 

„Stowarzyszenia Samorządowego S6”. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że pan Wójt wyjaśnił nam na początku Sesji z czym związany  jest 

ten projekt uchwały i poprosił Radnych o głosowanie.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/306/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ustronie Morskie do „Stowarzyszenia 

Samorządowego S6” została podjęta jednogłośnie. 

  

Druk nr 12- w sprawie nawiązania przez Gminę współpracy w celu wyrażenia sprzeciwu wobec 

proponowanej lokalizacji i budowy elektrowni atomowej w Gąskach k. Mielna. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że ten projekt uchwały również został już omówiony i poprosił 

Radnych o głosowanie.  

 

 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15  głosów „za”. 

Uchwała nr XLIV/307/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada w sprawie 

nawiązania przez Gminę współpracy w celu wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej 

lokalizacji i budowy elektrowni atomowej w Gąskach k. Mielna została podjęta 

jednogłośnie. 

AD. 5. PRZEDSTAWIENIE PROTOKOŁÓW KOMISJI REWIZYJNEJ.  

Radna Agnieszka Makowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z 

kontroli delegacji służbowych oraz umów o ryczałt na dojazdy zawarte pomiędzy Wójtem, a 

podległymi pracownikami i kierownikami jednostek organizacyjnych w 2012 roku- kontrolę 



przeprowadzono 24 września 2013 roku- (kopia protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

 

AD. 6.  INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ. 
 

Radny Tomasz Stanisławczyk oznajmił, że 25 listopada odbyło się spotkanie. Zapytał czy 

opłaty do tej pory były symboliczne i czy zostały na tym samym poziomie. 

Wójt Gminy odpowiedział, że spotkał się z Wójtem Kowalskim i Prezydentem Gromkiem, 

ponieważ miastu kończy się umowa. Dodał, iż było wiele kontrowersji, ponieważ nie zgadza 

się z tym żeby nasza Gmina płaciła skoro ponosimy inne koszty związane z utrzymaniem 

plaż. Oznajmił, że Gminy chcą to zmienić i piszą razem pismo. Stwierdził, że oni powinni 

nam to przekazać i wspólnie z Urzędem Morskim kontrolować dany brzeg morski.  

Radna Agnieszka Makowska poprosiła o szersze przybliżenie spotkania z 5 listopada.  

Wójt Gminy odpowiedział, że razem z panią Skarbnik byli podpisać porozumienie. Dodał, że 

zakończyła się inwestycja i w ich prognozie finansowej propozycje pana dyrektora była 

wyższa, oznajmił, że pani Skarbnik się nie dała. Powiedział, że nie były to łatwe rozmowy, 

kwoty były nawet o 3 razy większe. 

Skarbnik Gminy dodała, że kwota za każdą dokumentację wynosi 10 tysięcy, a są dwie. 

Przewodniczący Rady oznajmił, ze miało dojść do spotkania z panią Prezes Spółki BCP. 

Zapytał czy takie spotkanie miało miejsce. 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie było to zapisane w kalendarzu więc nie widnieje na 

informacji Wójta. Spotkanie to było umówione na telefon, ale szczegóły opowie na Komisji 

Wspólnej. 

 

AD. 7.  INTERPRETACJE I ZAPYTANIA. 
 

Radny Andrzej Basarab zapytał na jakim etapie jest rozliczenie z Mitexem. 

Wójt Gminy odpowiedział, że na Komisji Wspólnej również przedstawią ten temat. 

Sekretarz Gminy dodał, że na dzisiejszej Sesji i Komisji jest pani Marta, a nie pani 

Agnieszka, ponieważ właśnie pani Marta prowadzi tę sprawę. 

Radny Stefan Dymański powiedział, że chce oficjalnego przedstawienia planu finansowego, 

który usłyszał w wywiadzie i na zebraniu wiejskim z Kukince. Dodał, iż usłyszał, że budżet 

Gminy jest doskonały. Poprosił o przybliżenie tych danych oraz o lokacie która jest. 

Powiedział, że te informacje są jawne.  



Wójt Gminy odpowiedział, że dzisiaj jest pracowity dzień i ponownie powiedział, że ten 

temat przedstawią na Komisji Wspólnej. 

Radny Stefan Dymański oznajmił, że chce przedstawienia tych danych teraz na Sesji. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że nie wie czemu jest takie zdziwienie, iż Gmina ma pieniądze. 

Dodała, że w maju Gmina przekroczyła wydatki bieżące nad dochodami bieżącymi o 243 

tysięcy. Stwierdziła, że wszyscy dostali na płytach informacje o budżecie z I półrocza. 

Powiedziała, że do biura rady wpłynęło pismo z RIO. Przypomniała, że przekroczyliśmy 

wydatki bieżące o 803 tysiące z wodociągami. Dodała, że wydatki bieżące są wyższe o około 

400 tysięcy. Oznajmiła, że wszystko jest umieszczone na BIP-ie i na dzień 30 września 

została wprowadzona nadwyżka. Przypomniała, że zostały sprzedane 2 działki. 

Wójt Gminy dodał, że Gmina tnie wydatki we wszystkich jednostkach i Urzędzie. 

Poinformował, że tniemy budżet w przedszkolu, szkole i wszędzie stąd wynika ta nadwyżka. 

Przypomniał, że mamy trudną sytuację z poprzednich lat i za dużo czasu poświęca się na 

negocjacje. Oznajmił, że dlatego właśnie prosił o dłuższą rozmowę na ten temat na Komisji 

Wspólnej. Dodał, żeby radni pamiętali o „lecących” odsetkach, które Gminie są naliczane od 

nadpłaconego podatku od 2012 roku. Stwierdził, że trzeba tą sprawę załatwić jeszcze w tym 

roku. Poinformował, że prawdopodobnie trzeba będzie też zaciągnąć kredyt na tą spłatę.  

Dodał, ze te koszty i tak spadną na mieszkańców Gminy. Poinformował, iż nadwyżka jest 

również spowodowana sprzedażą gruntów i skrzydła apteki. Powiedział, że sytuacja 

finansowa nie jest zła. Nadmienił o cięciu wydatków i przyznał, że udało się zmniejszyć 

zadłużenie z 60 do około 34 procent na koniec 2013 roku. Przypomniał, że jest to gotówka, 

którą trzeba uzbierać i na razie wszyscy to rozumieją. Stwierdził, że to nie jest normalne jak 

się komuś zabiera pieniądze. Dodał, że trzeba być dobrym gospodarzem, ale ta sprawa może 

się ciągnąć jeszcze 5 lat, a w tym czasie oni mogą coś tam budować. Oznajmił, że temat jest 

bardzo skomplikowany i złożony. Powiedział, że nie jest w 100% przekonany, że jest to 

właściwa droga. Poinformował, że trzeba tutaj stanowczości, ponieważ jest to sztab ludzi, 

którzy nad tym siedzą. Ponownie dodał, że nie jest to prosta sprawa. 

Radny Andrzej Basarab zapytał czy chcą oni przekształcenia z mocy prawa. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak. 

Skarbnik Gminy dodała, że na Komisji Budżetu są przekładane wszystkie wnioski. 

Przypomniała, że pani Magdalena Kołosowska ostatnio wnioskowała o 200 tysięcy i nie 

otrzymała tej kwoty. Potwierdziła słowa pana Wójta, że są wszędzie ucinane wydatki ( czyta 

fragment z opinii RIO). Oznajmiła, że z automatu dług publiczny mam się zmniejszył. 

Poinformowała, że odrazy wystąpili do banków o najkorzystniejsze oprocentowanie z lokat. 

Stwierdziła, że jest stworzona rezerwa na wydatki bieżące oraz, że zależy im na tym aby 

środki zaoszczędzone były jak najlepiej lokowane. Dodała, że farma fotowoltaiczna nie jest 

ujęta w budżecie na 2014 rok. Powiedziałą, że już jest wiadome, iż zostało przyznane na to 

dofinansowanie. Oznajmiła, że tego typu inwestycje pozwolą nam wygenerować kwoty 

bieżące. Powiedziała, że nie będzie konieczności podnoszenia podatków, ale wszystkie 

decyzje zależą od Radnych. 



Radny Stefan Dymański oznajmił, że łatwiej będzie im teraz rozmawiać na Komisji 

Wspólnej z tymi informacjami. Stwierdził, że cały czas jest mówione o braku środków na 

jakieś drobne inwestycje i na nic nie stać Gminy np. na naprawę dachu na ulicy Kościuszki- 

oznajmił, że to go martwi. Powiedział żeby Gmina oszczędzała, ale jakieś koszta też trzeba 

ponosić. Podkreślił, aby Gmina nie oszczędzała na grupach. 

Skarbnik Gminy dodała, że to są naprawy z wydatków bieżących, a np. remont drogi nie jest 

inwestycją. Oznajmiła, że mamy problem żeby wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody 

bieżące. Poinformowała, że wszystkie odsetki od kredytów wchodzą w grudniu. Powiedziała, 

że są pieniądze na dofinansowanie pojemników- będzie to z środków Gminy. Dodała, że nie 

zdążą rozliczyć tej inwestycji w tym roku, zwrot nastąpi w roku przyszłym i będzie to można 

wykorzystać na coś innego. Przypomniała, że jest koniec roku i Gmina stara się wszystko 

rozliczyć. Poinformowała, że nie ma żadnej jednostki, klubu itp. która dostałaby w 100% to 

co sobie zaplanowali. Dodała, że chcąc zbilansować budżet trzeba ciąć.  

Wójt Gminy dodał, że nasz dług wynosił 16 milionów, a teraz jest to 12 milionów. 

Stwierdził, że w ciągu 3 lat jest to naprawdę duży sukces.  

Skarbnik Gminy poprosiła o zastanowienie się w tej sprawie aby korzyści były dla 

wszystkich. 

Przewodniczący Rady dodał, iż jego przekonanie jest takie, że w tej chwili nie ma Radnego 

który nie był by „zastrzelony” informacją o tym, że jest to duża nadwyżka. Oznajmił i wyraził 

ubolewanie, że informację otrzymali z mediów.  

Skarbnik Gminy stwierdziła, że jako Przewodniczący Rady powinien się cieszyć taka 

informacją, że jest nadwyżka. Dodała, że wszystko było w sprawozdaniu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że pani Skarbnik go chyba nie słuchała. Zadał pytanie 

wszystkim radnym czy ktokolwiek wiedział o tym, że jest taka nadwyżka?.- Nikt nie 

odpowiedział. 

Wójt Gminy oznajmił, że nie dziwi się zdenerwowania pani Skarbnik, ponieważ Gmina 

chciała się pochwalić tą informacją, a są jakieś zarzuty w ich stronę. Dodał, iż ten artykuł, 

który się ukazał, że komornik puka do drzwi Gminy jest błędny bo chcieli właśnie 

udowodnić, że tak nie jest. Powiedział, że w tym momencie zostali skarceni z panią Skarbnik. 

Oznajmił, że skoro nie wiedzieli o nadwyżce to dowiedzieli się teraz. Poprosił o nie robienie z 

tego sensacji. Przeprosił, że nie rozmawiali o tym do końca, ale trwały jeszcze trudne 

rozmowy i nie chciał aby coś wcześniej wyszło. Dodał, że ktokolwiek będzie siedział na jego 

miejscu będzie mówił i postępował tak samo. Poprosił o niekłócenie się z tego powodu.  

Radna Anna Britzen powiedziała, że Przewodniczący Rady ma rację, ponieważ nic o tym 

nie wiedzieli i zawsze słyszeli, że na nic nie ma pieniędzy i trzeba oszczędzać. Dodała, że 

zapoznała się ze sprawozdaniem, ale nie jest księgową i nie zna się na tym. 

Skarbnik Gminy dodała, że nie ma pieniędzy. Oznajmiła, że boi się przekroczenia. Zwróciła 

się w stronę Przewodniczącego Rady i oznajmiła mu, że kilkakrotnie dzwoniła do niego z 



pytaniem czy Rada chce bardziej szczegółowych danych z takim samym pytaniem dzwoniła 

też do Przewodniczącego Komisji Budżetu. Dodała, że nie będzie cały czas za wszystkimi 

dzwoniła i mówiła. Stwierdziła, że nigdy nie było odzewu na jej propozycję. Poinformowała, 

że w tamtym roku Radna chciała przedłożenia budżetu basenu i otrzymała informacje. 

Powiedziała, że jeżeli ktoś potrzebuje bardziej szczegółowych informacji do zaprasza do 

siebie na rozmowę.  

Radny Tomasz Stanisławczyk stwierdził, że nie bardzo rozumie te zarzuty. Dodał, że czytał 

artykuł o komorniku, a teraz dowiaduje się o nadwyżce  więc wszyscy powinni się cieszyć.  

Wójt Gminy ponownie powiedział, że chcieli się tym pochwalić. 

Radny Stefan Dymański dodał, że rozmawiali ostatnio na temat bloku na Kościuszki 20 i 

chce się dowiedzieć czy są jakieś postępy w tej sprawie. 

Wójt Gminy zapytał, czy pan Stefan był tam na wizji lokalnej. 

Radny Stefan Dymański odpowiedział, że nie. 

Wójt Gminy dodał, że dostał zaproszenie od pana Andrzeja Skoniecznego. Oznajmił, że 390 

zł kosztuje odszczurzanie, ale tam i tak te szczury powrócą. Stwierdził, że sprawa dachu to 

temat małego zacieku koło komina. Poinformował, że jest to budowlaniec, więc jak by chciał 

to przyszedł by do gminy dostał by materiały i sam mógłby to zrobić. Powiedział, że jeżeli się 

zrobi konstrukcję dachu to są to wtedy mniejsze koszta. Dodał, że temat ulicy Kościuszki jest 

już załatwiony. 

Radna Anna  Britzen przeszła do tematu lokalu w Rusowie. Oznajmiła, iż licznik Koła 

Gospodyń znajduje się w mieszkaniu poniżej. Dodała, że temat został już zgłoszony, 

ponieważ są tam dwa liczniki. Poinformowała, że licznik gazu jest oddzielnie. 

Wójt Gminy dodał, że z tym mieszkaniem jest problem. Poinformował, że zaproponował je 

panu Piotrowi Kopce, ale odmówił, nie chciał. Oznajmił, że chcą człowiekowi pomóc, a on 

nie chce. Powiedział, że był u pana Piotra w domu osobiście i są tam tragiczne warunki 

mieszkaniowe.  

Sekretarz Gminy powiedział, że na ostatniej Komisji obiecał, że przekaże Radzie informacje 

na temat prowadzonych inwestycji w referacie. Oznajmił, że miało być ich 20, a jest 40. 

Radny Stefan Dymański stwierdził, że chodziło mu o inwestycje ważniejsze niż sprawa 

naprawy dachu na ulicy Kościuszki, a nie o wszystkie inwestycje jakie są prowadzone. 

Radna Anna Britzen poprosiła o to aby ktoś mógł jej przygotować plan parku w Rusowie. 

Dodała, iż starała się o remont tamtejszej wieży oraz stara się o pozyskanie środków unijnych 

na renowacje parku. Zapytała czy faktycznie jest tak, że ta wieża nie należy już do terenu 

Gminy. Poinformowała, iż pracownicy Urzędu mówili, że nie mogą uzyskać pieniędzy, 

ponieważ jest to zabytek, ale okazało się, że część nie jest zabytkiem. 



Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiedział, 

że wczoraj analizowali to i faktycznie nie jest to na terenie Gminnym. 

Sekretarz Gminy dodał, że był tam z panią Urszulą Czachorowską i ona planowała 

przygotowanie wniosku o wymianę elementów. Stwierdził, że jeżeli chodzi o ten projekt to 

osobiście przygotuje wniosek. Oznajmił, że nawet jeżeli to nie jest teren Gminny to można 

zrobić wniosek partnerski. 

Radna Anna Britzen stwierdziła, że wie, iż pan Wójt podpisał program z panem Torstenem i 

chciała by wiedzieć jak to idzie. Dodała, że w parku jest pięknie,  jest to wspaniałe miejsce. 

Wójt Gminy oznajmił, że jeżeli są to lasy państwowe to można z nimi porozmawiać na ten 

temat.  

Rada Anna Britzen poinformowała, że prosiła pana Konarskiego o wycięcie drogi  do tej 

wieży.  

Wójt Gminy poinformował, że na wniosek mieszkańca prosi o pojechanie tam, ponieważ 

wisi tam jakiś element. Poprosił więc o sprawdzenie tego. 

 

AD. 8.  WOLNE WNIOSKI. 

 
BRAK 

 

AD. 9.  ZAMKNIĘCIE SESJI. 
Przewodniczący Rady zamknął XLIV Sesje Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Czas trwania: 8
00

 – 10
00 

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

Protokołowała:  Aneta Matuszewska 

 


