
PROTOKÓŁ NR XLVI/2013 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R. 
 

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

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

Ustronie Morskie, powitał wszystkich zgromadzonych.   

b) Przewodniczący stwierdził quorum – w sesji udział wzięło czternastu Radnych– ( brak 

Radnego Roberta Sarabana - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o 

zmianę uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie. Oznajmił, że chciałby 

wprowadzić ten projekt jako druk nr 8. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że został zmieniony druk na 2014 rok oraz na kolejne lata. 

Przypomniała, że obecna deklaracja była ważna tylko na rok. 

 

Głosowanie za zmianą porządku obrad: 

 Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW: 

 

  – nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia  2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

AD. 3 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcom. 

 

Jerzy Osior zapytał czy rozstrzygnięto problem starego posterunku policji. Zaproponował, 

aby pomieszczenia administracyjne przenieść do wolnych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 

natomiast z pomieszczeń w starym posterunku policji zrobić mieszkania socjalne. 

Przypomniał również, że można by pomyśleć i powrócić do tematu termomodernizacji tego 

budynku. 

 



Skarbnik Gminy oznajmił, że była tylko propozycja, aby ten budynek został zaadoptowany 

na potrzeby Gosir-u, a w Gosirze zamiast biur zrobić gabinety odnowy biologicznej. Dodała, 

że porozmawia z panem Wójtem odnośnie propozycji pana Osiora. Oznajmiła, że i tak ten 

budynek wymaga generalnego remontu. 

 

AD. 4 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

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

 

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany z budżecie czytając pierwszą stronę projektu uchwały 

wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny Tomasz Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego była pozytywna.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr XLVI/311/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 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 2013-2025 

 

Skarbnik Gminy przedstawia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2013-2015 czytając projekt uchwały wraz z załącznikami.  

 

Radny Tomasz Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego była pozytywna.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr XLVI/312/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2013 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 3 – w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2013 nie wygasają 

z upływem roku budżetowego. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały został już przedłożony, jednak wymaga 

on zmian. Oznajmiła, że została podpisana umowa i w punkcie 1 została pomniejszona kwota 

do kwoty 120. 588,00 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych. 

Natomiast na modernizację Sali wiejskiej w Kukini będzie to kwota 16.236,00 zł Dodała, że 



jest podpisana umowa na kwotę około 9 tysięcy.  Oznajmiła, że po korekcie jest 314.736,00 

zł.  

 

GŁOSOWANIE ZA ZMIANAMI: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr XLVI/313/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia w sprawie 

ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 4- w sprawie nabycia nieruchomości. 

Wiesława Świecka kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa powiedziała, że wymienione w uchwale działki gruntu oznaczonej 

numerami 557/13 i 556/30 położone w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie zostały 

zajęte pod drogę Gwizd - Grąbnica zgodnie z projektem technicznym budowy tej drogi. 

Właściciele nieruchomości zwrócili się z wnioskiem o uregulowanie spraw własności gruntu. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) (Dz.U. z 2013 r. poz. 594z późn. zmianami) Rada Gminy 

podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego 

zarządu w tym dotyczących nabycia nieruchomości gruntowych. Natomiast zgodnie 

z art. 23 ust. 1 i 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 

102 poz. 651 z późn. zmianami) Wójt Gminy gospodaruje zasobem nieruchomości gminy, 

które polega m.in. na nabywaniu nieruchomości. W związku z powyższym przedkłada się 

niniejszy projekt uchwały w celu podjęcia. Sprawa uzyskała pozytywną opinię Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr XLVI/314/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia w sprawie 

nabycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 5- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

 

Wiesława Świecka poinformowała, że wyraża się zgodę na zbycie w drodze 

bezprzetargowej działek gruntu położonych w jednostce ewidencyjnej Ustronie Morskie 

oznaczonych numerami geodezyjnymi :  



1) numer 168/55 o powierzchni 0,0075 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sianożęty 

przy ulicy Wczasowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej stanowiącej nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 

168/54 położoną przy ulicy Wczasowej numer 15,  

2) numer 23/11 o powierzchni 0,0021 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie przy ulicy Rolnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej stanowiącej nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerami geodezyjnymi 

22/2 i 23/6 położoną przy ulicy Rolnej 18 a. 

Radny Tomasz Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego była pozytywna.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr XLVI/315/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia w sprawie 

zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 6- w sprawie zbycia i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. 

 

Wiesława Świecka powiedziała, iż wyraża się zgodę na zbycie i przyznaje się pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym położonej w jednostce 

ewidencyjnej Ustronie Morskie obręb Ustronie Morskie oznaczonej numerem geodezyjnym 

260/5 o powierzchni 0,0175 ha dzierżawcy - Waldemarowi Tomoń 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego była pozytywna.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” oraz 1 głos „wstrzymuję się”.  

Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia w sprawie 

zbycia i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 7- w sprawie ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż na wniosek grupy radnych projekt uchwały został 

wprowadzony. Dodał, że głównym celem jest możliwość wręczania nagród Rady raz w roku 

na Uroczystej Sesji. Poinformował, że Kapitułą będzie Komisja Spraw Społecznych i 

Porządku Publicznego.  

 

GŁOSOWANIE: 



W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr XLVI/317/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia w sprawie 

ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Druk nr 8- o zmianę uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w uchwale nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Ustronie 

Morskie z 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W § 1 ust.1 Zmienia się dotychczasowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Ustronie Morskie, 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Deklarację, o której mowa w §1. pkt. 1 i 2 składa się w 

formie: 

a) Pisemnej  

b) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą. 

Dodała, iż biorąc pod uwagę  sugestie wnoszone przez właścicieli nieruchomości na etapie 

składania deklaracji oraz spełniając wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.), nastąpiła konieczność 

zmiany uchwały w w/w zakresie. Ponadto doprecyzowano wykaz dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego była pozytywna.  

 

Radna Anna Britzen oznajmiła, że informacja na stronie internetowej dotyczy tylko osób 

zmieniających danych np. ilości osób. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że deklaracje złożone w roku 2013 działają na kolejne lata. 

Dodała, że została usunięta tylko ilość danych osobowych. Poinformowała, że jeżeli ktoś 

będzie miał zmiany to w każdej chwili może przyjść i tą deklarację zmienić.   

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 



Uchwała nr XLVI/318/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia o zmianę 

uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

AD. 5.  INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ. 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał jakie decyzje zapadły po spotkaniu z panią 

wiceminister. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że chodziło o przedłożenie szkód. Dodała, że spodziewają 

się pieniędzy z zewnątrz. Oznajmiła, że pan Wójt wskazywał na to, że sezon tuż, tuż, a w 

niektórych miejscach nie ma plaży.  

 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał czy są jakieś szanse na odzyskanie tych plaż. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że liczą na to. 

 

AD. 6 I 7. INTERPRETACJE I ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI.  

 

Radna Wioletta Tomoń zapytała, iż skoro podejmują uchwały o zbyciu nieruchomości to 

czy powinno być podawane imię i nazwisko. 

 

Mecenas Marta Thiele- Staszewska odpowiedziała, że nie ma w tym przypadku żadnego 

naruszenia i nie widzi w tym nic złego. Dodała, że jest to stosowane i nie jest zabronione 

ponieważ jest to tylko imię i nazwisko.  

 

Radna Wioletta Tomoń zapytała czy będzie można pytać kto wykupuje działki. 

 

Mecenas odpowiedziała, że tak. 

 

AD. 8. ZAMKNIĘCIE SESJI 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zaprosił wszystkich na godzinę 13
00

 na 

Uroczystą Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. Przewodniczący Rady w związku z 

wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLV Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

 

Czas trwania sesji: 10
30

 – 11
40

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

Protokołowała 

Aneta Matuszewska 


