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PROTOKÓŁ NR XLVI/2018 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU 

Proponowany porządek obrad:    

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

2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 
06.09.2018r. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 
oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – forma pisemna. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 
 

Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

Druk nr 3 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 
publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie – dyskusja, podjecie uchwały; 

Druk nr 4 – w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej  
„Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018” – dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 5 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały; 

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – forma 
pisemna. 

6.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym – forma pisemna. 

7.  Interpelacje i zapytania radnych. 

8.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  

9.  Wolne wnioski. 

10.  Zamknięcie sesji roboczej. 
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1. Sprawy organizacyjne: 
 

a) Otwarcie (czas rejestracji 00:00 – 00:30) 
b) stwierdzenie quorum (Czas rejestracji: 01:02 – 01:10) 

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych – (załącznik do 
protokołu do wglądu w Biurze Rady). 

GŁOSOWANIE – porządek obrad (czas rejestracji 01:14 – 01:25) 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za”. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.   
 
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 06.09.2018r. 
(czas rejestracji 01:27 – 01:55) 

GŁOSOWANIE – protokół 
W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za” 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.   

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz 
informacja o przeprowadzonych przetargach – Radni otrzymali formę pisemną – 
dyskusja nie została przewidziana w porządku posiedzenia.  

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 - dyskusja, podjęcie uchwały 
(Czas rejestracji: 02:16 – 30:54) 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska - 
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148. 

Przewodnicząca komisji Budżetu poinformowała, że opinia komisji odnośnie projektu 
uchwały wraz z poprawką była pozytywna.  

Radny Tomala przypomniał, że niedawno Pan Wójt przedstawiał informację w jak dobrej 
kondycji finansowej jest spółka dotycząca farmy fotowoltaicznej. Dopytywał, czy nie dałoby 
się wyegzekwować od spółki należności w postaci zwróconego podatku w kwocie około 
1 200 000, 00 zł i przeznaczyć tą kwotę na realizację inwestycji budowy drogi na ulicy Ku 
Słońcu i miejscowości Kukinka zamiast zaciągać kredyt.  

Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest to punktem posiedzenia. Vat stanowi własność spółki. 

Radny Tomala podkreślił, że jego wypowiedź jest związana z tematem, ponieważ dotyczyła 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
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inwestycji. Dodał, że kontroli RIO w 2017r. wskazała nieprawidłowość, że podatek vat został 
w spółce. Wskazała, żeby kwota została zwrócona do Urzędu Gminy. Złożył wniosek 
formalny o dokonanie zmian w projekcie, dokonać zmiany źródła dofinansowania inwestycji 
ulicy Ku Słońcu, odpowiednio wprowadzić kwotę 1 200 000, 00 zł po stronie dochodów 
odnośnie zwrotu podatku vat oraz zmniejszyć przychody o 1 200 000, 00 zł. Zmiany 
wprowadzić odpowiednio do wszystkich załączników.  

GŁOSOWANIE – wniosek formalny 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

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

Oddano 6 głosów „przeciw” 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

• Radna Sylwia Kręglewska 

Wniosek nie uzyskał opinii.  

Radny Grzywnowicz dopytywał, w jakiej wysokości jest dofinansowanie, jakie odsetki od 
kredytu, na ile lat zostanie zaciągnięty kredyt. 

Wójt Gminy oznajmił, że Radni skierowali sprawę do Prokuratury i nie ma żadnych 
zastrzeżeń.  

Skarbnik Gminy podkreśliła, że wszędzie mówi się, że gmina poniosła 10 milionów straty. 
Jest to nieprawda, była rekultywacja wysypiska śmieci w granicach 2, 5 miliona, co musiała 
gmina wykonać, farma fotowoltaiczna była wybudowana w granicach 5, 5 miliona złotych na 
co gmina uzyskał 2 640 000, 00 zł dofinansowania więc nie były to środki gminne tylko 
zewnętrzne, była pożyczka w granicach 2 300 000, 00 zł, która w ubiegłym roku została 
umorzona w wysokości prawie 700 000, 00 zł. W momencie planowania farmy dopłata do 
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zielonych certyfikatów była przeszło 300 zł za 1 MW, po wybudowaniu farmy przepisy się 
zmieniły i dopłata rządowa była w granicach 30, 00 zł. Na ostatniej sesji była propozycja 
sprzedaży farmy, certyfikaty idą w górę. Z racji wzrostu ceny gmina na podstawie 
certyfikatów ma około 600 000, 00 zł.  Radni podejmując uchwałę w roku 2015 wyrazili 
zgodę na przejęcie nieruchomości do spółki, upoważnili Wójta do transakcji, którą było 
odliczenie vatu, gmina zapłaciła vat, spółka go doliczyła i ma prawo dysponować vatem, na 
co są opinie biegłych rewidentów. Dodała, że Radni, jako klub dokonali doniesienia do 
Prokuratury, gdzie było ogromne zdziwienie po dostarczeniu przez Urząd uchwały Rady 
Gminy podjętej przez Radę większością głosów. RIO nie stwierdziło w tym zakresie 
nieprawidłowości, ponieważ Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, gdzie stwierdziła, że jeżeli 
będzie dobra sytuacja finansowa spółki do grudnia 2018r. pieniądze wpłyną do spółki. Z tej 
kwoty 300 000, 00 zł wpłynęło ze spółki. Poinformowała, że oferta na inwestycję wpłynęła o 
wysokości 3 686 067, 12 zł, inspektor nadzoru to kwota 45 000, 00 zł, cała inwestycja będzie 
w kwocie 3 731 067, 12 zł. Uzyskane dofinansowanie na tę inwestycję to 1 973 044, 00 zł, 
środki własne 2 500 000, 00 zł, dofinansowanie 2 000 000, 00 zł proponuje się, aby kwota 
1 600 000, 00 zł stanowiła kredyt, który miałby być zaciągnięty na 5 lat przy spłacie 
320 000, 00 zł rocznie przypadających na sierpień każdego roku. Odsetki za cały okres 
kredytowania w wysokości 204 000, 00 zł, proponuje się, aby odsetki zabezpieczyć w tym 
roku, a należność główną spłacać w ratach. 

GŁOSOWANIE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 
W głosowaniu nie uczestniczył Radny Tomasz Rymaszewski 
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Uchwała nr XLVI/380/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 października 2018 
roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 została podjęta większością głosów. 

Druk nr 2 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na 
lata 2018-2024- dyskusja, podjęcie uchwały (Czas rejestracji: 30:56 -36:48) 

Skarbnik Gminy w imieniu Wójta złożyła wniosek o poszerzenie porządku posiedzenia 
 o projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2018-2024 

GŁOSOWANIE – poszerzenie porządku posiedzenia 
W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za” 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.   

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=110148. 

 

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

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 

Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 października 2018 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
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roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 
2018-2024 została podjęta większością głosów. 

Głos zabrał Sołtys Krzysztof Szydłowski, podkreślając, że droga Ku Słońcu jest to droga dla 
bezpieczeństwa mieszkańców, dotacja jest do końca roku. Podziękował Radnym, którzy 
głosowali za drogą. (Czas rejestracji: 36:49 – 39:07) 

 

Druk nr 3 - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie 
uchwały (Czas rejestracji: 39:08 – 44:55) 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Jolanta Waligóra, informując, że ustawodawca 
zobowiązał do zmiany uchwały, był limit na sprzedaż wódki, wina, a teraz wchodzi limit na 
sprzedaż piwa w sklepach, nie dotyczy to gastronomii.  

Przewodnicząca komisji Publicznej poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ustronie Morskie  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 13 głosów „za” 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Marzena Molcan 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radna Bernadeta Borkowska 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Denis Tomala 
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Uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 października 2018 
roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie gminy Ustronie Morskie została podjęta większością 
głosów. 

Druk nr 4 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 
publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie – dyskusja, podjecie uchwały (Czas 
rejestracji: 45:01 – 49:57) 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Przedszkola - http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=110148. 

Przewodnicząca komisji Publicznej poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie 
W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLVI/383/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 października 2018 
roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 
publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 5 – w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej  
„Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018” – dyskusja, 
podjęcie uchwały (Czas rejestracji: 49:59 – 54:10) 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy - http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=110148. 

Radny Grzywnowicz oznajmił, że zdziwił go fakt, że podczas sesji w miesiącu czerwcu w 
uchwale był zapis dot. zmiany 10 000, 00 zł natomiast uzasadnienie nie wspomina o takiej 
zmianie. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że być może w uzasadnieniu nie był sprecyzowany 
zapis, ale w zał. Nr 1 była zwiększona kwota o 10 000, 00 zł. Projekt był przedkładany i 
opiniowany pozytywnie przez komisję Budżetu.  

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

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLVI/384/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 października 2018 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
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roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej „Rocznego Programu współpracy 
Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku publicznego na rok 2018 została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 5 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały. 
(Czas rejestracji: 54:16 – 55:44)  

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy - http://bip.ustronie-
morskie.pl/index.php?id=110148. 

Przewodnicząca komisji Budżetu poinformowała, że opinia komisji była pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XLVI/385/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 października 2018 
roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – forma pisemna. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym – forma pisemna. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  
9. Wolne wnioski.  

(Czas rejestracji: 56:06 – 01:05:34) 

Radna Borkowska przypomniała, że w miesiącu czerwcu zgłosiła uwagę dot. wykonania 
robót w Rusowie – studzienka, odpływ od kranu. Zasygnalizowała, że nie zostało to zrobione. 
W miesiącu wrześniu zgłaszała przy budowie drugiego etapu ulicy Krótkiej, aby przy deptaku 
w poprzek od Geodetów obniżyć próg dla matek z wózkami, inwalidów czy rowerzystów. 
Dopytywała, czy zostanie to zrobione. Wójt odpowiedział, że studzienka zostanie zrobiona 
własnym sumptem. Sekretarz dodał, że na ul. Krótkiej trwają prace i uwaga zostanie 
wykonana.  

Radny Wajgert dopytywał, czy prace związane z placem zabaw w Sianożętach rozpoczną się 
w 2019r. i czy zostanie on wykonany do sezonu letniego. Sekretarz odpowiedział, że umowy 
na place zabaw na ul. Górnej i ul. Lotniczej zostały podpisane, zabawki zostały zamówione, 
grunt pod place zabaw zostaną przygotowywane od poniedziałku i w tym roku place zabaw 
powstaną. Termin realizacji jest do końca listopada 2018r.  

Radny Grzywnowicz powiedział, że Pani Skarbnik zarzucała Radnym, że wiedzieli o 
relacjach związanych z vatem, dopytywał, w którym miejscu podczas sesji 29 grudnia 2015r. 
informowała Skarbnik Radnych przy operacji związanej z aportem, że będzie sytuacja, ze 
gmina płaci podatek, spółka będzie mogła odpisać vat, vat pozostanie w spółce. Dopytywała, 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=110148
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jaki byłby koszt gdyby gmina dokonała tylko operacji zamknięcia wysypiska. Skarbnik 
odpowiedziała, że nie zarzucała, że byli poinformowani, podejmując uchwałę Rady Gminy 
upoważnili do dokonania takiej transakcji. Poinformowała, że odnośnie rekultywacji 
odpowiedzi udzieli na piśmie.  Podkreśliła, że spółka i nieruchomości, które się tam znajdują 
jest własnością gminy.  

Radny Tomala przypomniał, że, w 2015r. jako jedyny głosował przeciw odnośnie 
podniesienia kapitału spółki. W § 1 uchwały jest jasno zapisane, że uchwała mówi o 
wniesieniu wartości niepieniężnych. W sprawozdaniach finansowych spółki kwota widnieje, 
jako zobowiązania jednostki organizacyjnej.  W wystąpieniu pokontrolnym RIO stwierdzono, 
o niezachowaniu przez Wójta należnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem 
gminy. Dodał, że w wyniku kontroli RIO odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników 
oraz posiedzenie Rady Nadzorczej spółki, na których podjęto uchwałę w sprawie przekazania 
do miny podatku vat. Dopowiedział, że jest zabudowaniem drogi, gdyby kondycja finansowa 
gminy była tak dobra, jak mówi Wójt pieniądze mógłby przelać środki, byłoby to 
zdecydowanie szybsze niż nabycie pieniądza poprzez kredyt.  

10.  Zamknięcie sesji roboczej. (Czas rejestracji: 01:05:34 – 01:05:40) 

Przewodniczący Rady zamknął część roboczą XLVI sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  

 

Miejsce posiedzenia: hotel Skal 
Czas trwania sesji : 12:30 – 13:30 
Protokołowała: Joanna Korczyk 
 

 

 

 

CZĘŚĆ  II UROCZYSTA-HOTEL SKAL GODZINA 13:30 
 (czas rejestracji: 01:06:01 – 01:51:07)  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab podziękował wszystkim zgromadzonym za 
odpowiedź na zaproszenie i uczestniczenie w ostatnim spotkaniu kończącym VII Kadencję 
Rady Gminy Ustronie Morskie 

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie : 

W dniu dzisiejszym dobiega końca kolejna kadencja władz samorządowych naszej gminy, a 
w moim przypadku piąta.   
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Przypadł mi w udziale, zaszczyt podsumowania mijającej VII kadencji Rady Gminy Ustronie 
Morskie.  Niewątpliwie był to trudny czas, jednak należy podkreślić, że zarówno praca Rady, 
jak i pracowników Urzędu Gminy na rzecz rozwoju naszej społeczności przyniosła wymierne 
rezultaty.        

Na przestrzeni tych czterech lat na sesjach Rady obradowaliśmy 46 razy. Frekwencja 
na sesjach za każdym razem przekraczała próg 90%, co wskazuje na ogromne zaangażowanie 
radnych reprezentujących swój elektorat. Komisje stałe odbyły 89 posiedzeń, Komisja 
statutowa 12, a nad poprawnością wykonywania postanowień Rady czuwała Komisja 
Rewizyjna, która w ciągu kadencji obradowała 38 razy.  

Zrozumienie potrzeb poszczególnych miejscowości wchodzących w skład naszej 
gminy pozwoliło nam podjąć w mijającej kadencji 385 uchwał.  
     W bieżącej kadencji wykonano wiele prac mających na celu poprawę, jakości życia i 
bezpieczeństwa mieszkańców, a także inwestycji, które znacząco wpłynęły na poprawę 
wizerunku naszej miejscowości. Do takich inwestycji należą m.in.: 
 remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini, 
 budowa 15 miejsc postojowych przy kościele w Rusowie oraz zatoki autobusowej, 
 modernizacja nawierzchni ul. Wąskiej w Ustroniu Morskim,  
 Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz 

ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim,  
 budowa boiska wielofunkcyjnego z drogą dojazdową z ulicy Okrzei w Ustroniu 

Morskim wraz z wyposażeniem, odwodnieniem i ogrodzeniem terenu, 
 budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia,  
 zakupienie wiaty przystankowej, wybudowanie chodnika i miejsc postojowych 

wzdłuż ul. Klonowej w Ustroniu Morskim,  
 budowa miejsc postojowych oraz alejki przy cmentarzu w Rusowie,  
 budowa ul. Jantarowej,  
 budowa 26 miejsc postojowych za budynkiem Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim od 

strony północnej oraz 34 miejsca na ulicy Jantarowej,  
 Dokonano modernizacji nawierzchni i budowy miejsc postojowych na drodze 

wewnętrznej przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim,  
 wybudowano chodnik wzdłuż ul. Topolowej,  
 przebudowano schody przed budynkiem Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy, 
 przebudowano drogę w miejscowości Grąbnica,  
 przebudowano ul. Łąkową, ul. Bogusława XIV ( odcinek od ul. Wojska Polskiego do 

ul. Górnej),  
 Zakupiono bramę wjazdowo - garażową do Remizy OSP Kukinia,  
 Zakupiono instrumenty muzyczne dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA z 

Ustronia Morskiego. 
 Opracowano dokumentację projektową dla wielu zadań min. na przebudowę, budowę 

i odwodnienie dróg.  
 

Jest jeszcze wiele do zrobienia, a w trakcie realizacji są takie inwestycje jak:  
 budowa drogi w Gwiździe,  
 przebudowa drogi Ku Słońcu w Kukince,  
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 budowa żłobka,  
 chaty rybackiej typu saskiego,  
 budowa placu zabaw w Sianożętach,  
 modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe,  
 zakup ciężkiego wozu strażackiego dla OSP w Ustroniu Morskim.  

 
Przeprowadzono szereg ważnych zadań przy wykorzystaniu funduszu sołeckiego, który 

po raz pierwszy w naszej gminie został wprowadzony właśnie w tej Kadencji.  
W czasie trwania VII Kadencji Rady Gminy uchwalono strategię Rozwoju Gminy na 

lata 2016-2020+, a także kontynuowano prace nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  

 Dnia 28.06.2017r. uchwałą XXXIV/265/2017 uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego "Ustronie Centrum",  

 Dnia 6.09.2018r. uchwałą XLV/368/2018 uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Morskie - B1”,  

 Uchwałą XLV/369/2018 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Ustronie Południe - etap I”. 6.09.2018r.  

 podjęto również uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie. 

 
Podsumowując ten czas chciałbym serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom Radnym 
za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej gminy, za trudną i nie zawsze wdzięczną pracę 
na rzecz naszej społeczności, za poświęcony czas, cierpliwość, za rady i podpowiedzi, a także 
za konstruktywną krytykę. Życzę wszelkiej pomyślności i siły do dalszej pracy, a tym 
Państwu, którzy podjęli decyzję o ponownym kandydowaniu, życzę, aby wyborcy obdarzyli 
Was mandatem zaufania na kolejną kadencję. 

Dziękuję serdecznie stowarzyszeniom i lokalnie działającym kołom za wkład w 
podnoszenie atrakcyjności naszej miejscowości i aktywowanie różnych grup społecznych. 
Podziękowania za współpracę i zaangażowanie składam Panu Wójtowi, Panu Sekretarzowi, 
Pani Skarbnik oraz Kierownikom Referatów i Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych 
Gminy. Dziękuję bardzo naszym sołtysom za włożony trud, za wiele cennych inicjatyw, za 
rozbudzanie świadomości społecznej.  
            Życzę Wszystkim zgromadzonym wytrwałości, uporu i cierpliwości, bo „kto jest 
cierpliwy ten ma sukcesy”!!  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi 
życzył wszystkim zwycięstwa. Podziękował za trud i pracę Sołtysom, Radnym, za dobrą 
współpracę ze służbami mundurowymi.  

Ksiądz Proboszcz Arkadiusz Oslislok życzył owocnego zarządzania, służenia na rzecz gminy.  

Podziękowania za współpracę złożył Sekretarz Gminy Tomasz Grobla, Komendant Straży 
Granicznej Roman Biernacki, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Kołobrzegu 
Krzysztof Makowski.  
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Basarab, Wiceprzewodniczący Piotr Barycki, Wójt 
Gminy Jerzy Kołakowski wręczyli radnym oraz przedstawicielom Gminy okolicznościowe 
podarunki.  

Wójt Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym Rady w imieniu Radnych oraz Pracowników 
Urzędu Gminy wręczyli Radnemu Andrzejowi Basarab podziękowanie i wyrazy uznania za 
wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz 
20 letnią pracę w Radzie Gminy Ustronie Morskie na rzecz społeczności lokalnej, popartą 
wysokim zaufaniem społecznym. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi w imieniu klubu pogratulowała i wręczyła 
Przewodniczącemu Rady upominek z okazji 20 lecia pracy w samorządzie. 

Dyrektorzy oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych podziękowali Wójtowi, 
Przewodniczącemu Rady Gminy, Sołtysom, pracownikom urzędu gminy za dobrą współpracę 
w VII Kadencji Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Przewodniczący Rady zamknął część uroczystą XLVI sesję Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim.  

 

 

 

 

 

 

Miejsce posiedzenia: hotel Skal 
Czas trwania sesji : 13:50 – 14:50 
Protokołowała: Joanna Korczyk 
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