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PROTOKÓŁ NR XLVII/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 31 STYCZNIA 2014 R. 
 

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

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

Ustronie Morskie, powitał wszystkich zgromadzonych.   

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

Radnej Marzeny Molcan i Radnego Roberta Sarabana - lista obecności stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady wprowadził autopoprawkę na wniosek pani Izabeli Poznańskiej w 

druku nr 6 i nr 7. Dodał, że autopoprawka polega na wprowadzeniu do druku nr 6 w § 5 i 

druku nr 7 § 3 zapisu „ z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku”. Poprosił panią 

Poznańską o wyjaśnienie sprawy. 

 

Izabela Poznańska powiedziała, iż w chwili kiedy będzie referować projekty uchwał to 

rozszerzy ten temat. 

 

Radca prawny Agnieszka Jakierowicz oznajmiła, że odbyła się  długa dyskusja na ten temat 

z uwagi na to, iż jest to dofinansowanie z Ministerstwa. Dodała, że  w kwestii zmiany 

paragrafów dowiedziała się wcześniej, że nie będzie z tym problemów. 

 

Przewodniczący oznajmił, że wpłynął wniosek Klubu Radnych „Sami Swoi” o wycofanie się 

z Komisji Budżetu Radnego Roberta Sarabana. (wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu). Dodał, że chciałby to wprowadzić jako projekt uchwały druk nr 11. 

Poprosił Przewodniczącego Komisji o wyjaśnienie sprawy. 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk stwierdził, że najlepiej by było gdyby sam Radny Robert 

Saraban to wyjaśnił. Dodał, że zmianie uległ system pracy w zakładzie i Radny Saraban nie 

jest w stanie podołać wszystkim obowiązkom.  

 

Głosowanie za poprawkami w druku numer 6: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Głosowanie za poprawkami w druku numer 7: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 
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Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Głosowanie za wprowadzeniem druku nr 11: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Druk został przyjęty jednogłośnie. 

 

Głosowanie za zmianą porządku obrad: 

 Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU: 

 

  – nr XLVI/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia  2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

AD. 3 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcom. 

 

Grażyna Pogonowicz zapytała kto wykonał projekty drogi oraz dlaczego wybrany projekt 

nie ma pieczątki. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że wszystkie projekty zostały sporządzone 

przez jednego projektanta pana Wiesława Grzywackiego. Dodał, że pieczątki zostaną 

uzupełnione.  

 

Grażyna Pogonowicz zapytało co  już się w tej sprawie wydarzyło. Oznajmiła, że podobno 

wpłynęły nowe wnioski. 

 

Sekretarz Gminy zaproponowała aby przenieść tę dyskusję na Komisję Budżetu. Dodała, że 

na tą chwilę opinia Komisji jest pozytywna i dotyczy konkretnego projektu. Poinformowała, 

że został już wybrany geodeta pan Marek Stachowski. 

 

Grażyna Pogonowicz oznajmiła, że nie może zostać wybrana ta opcja ponieważ pani Anna 

chce tam wjazd. 
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Sekretarz Gminy uspokoił panią Grażynę i powiedział, że wszystko jest na dobrej drodze. 

Poinformował, że jeżeli państwo złożyli wnioski to zostaną przeczytane i omówione na 

Komisji. 

 

Przewodniczący powiedział, że jest to celowe aby rozmawiać o tym na Komisji. Dodał, że 

jest po rozmowie z panem Sekretarzem i sprawa trafi pod dyskusję.  

 

Grażyna Pogonowicz stwierdziła, że działki zostały sprzedane tylko na piętro i poddasze 

więc większość rezygnowało z kupna, a teraz jest postawiony 4-ro piętrowy dom. 

 

Przewodniczący oznajmił, że pan Wójt może potwierdzić, iż było wiele przetargów na te 

działki, 3 działki były wolne i nie sprzedane. Potwierdził, że w 2011 roku były jeszcze dwie 

działki z  możliwością zabudowy o jakiej mówiła pani Pogonowicz. 

 

Grażyna Pogonowicz stwierdziła, że ktoś te działki kupił i zmienił plan zagospodarowania, 

ponieważ miało być 200m, a jest 600m. 

 

Przewodniczący oznajmił, że były sprzedane z takimi zapisami o jakich mówiła wcześniej. 

Dodał, że pani Pogonowicz wtedy też mogła kupić działkę. Oznajmił jej, że mówi nieprawdę.  

 

Grażyna Pogonowicz przypomniała, że oni chcieli kupić drogę. Oznajmiła, iż Gmina uważa, 

że jest pokrzywdzona, a ona chciała tylko kupić drogę. 

 

Przewodniczący poprosił o przygotowanie dla pani Pogonowicz sprawozdania po ile były 

sprzedawane działki.  

 

Grażyna Pogonowicz oznajmiła, że nie potrzebuje takiego sprawozdania. Dodała, że pan 

Basarab powiedział, że cofnie się o 2 m, ale cofnął się na ich stronę. 

 

W trakcie posiedzenia doszedł Radny Robert Saraban. Obecnych na XLVII Sesji Rady Gminy 

czternastu Radnych ( brak Radnej Marzeny Molcan).  

 

Kamilla Sola przypomniała, że chcieli kupić tę drogę już w 2004 roku i nie było takiej 

możliwości. Oznajmiła, że stał się cud kiedy działkę kupił pan Basarab i wtedy zaczęła się 

naprawa drogi, przesunięcia działek. Stwierdziła, że jest wybudowany duży dom i wszystko 

się kręci wokół niego. Podsumowała, że wszystko dokładnie wszystko się kręci wokół pana 

Basaraba. 

 

Grażyna Pogonowicz przypomniała, że wpłaca ponad 30,000.00 złotych podatku rocznie 

więc im też się coś należy. 

 

Kamilla Sola poinformowała, że jak nie zabiorą im, to mamie, jak nie mamie to im, a panu 

Basarabowi nic. 
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Przewodniczący ponownie zaprosił panią Grażynę na Komisje. Oznajmił, że już czas aby 

zakończyć tę dyskusję. 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wszyscy wiedzą, iż te 

działki sprzedały się w 2008 roku, więc on nie miał na to wpływu. Dodał, że ona sam za 

swojej kadencji sprzedał dwie działki jednemu właścicielowi. Poinformował, że wszystko jest 

w kwestii rady a on nic do tego nie ma. Powiedział, że wszystko i wszystkich rozumie i nie 

chce aby ktokolwiek był pokrzywdzony. Również poprosił o przeniesienie tematu na 

Komisję. Przypomniał, że nie można do niego mieć pretensji bo zastał taki plan jaki jest. 

Oznajmił, że tę sprawę w całości pilotuje pan Sekretarz. Obiecał, że nic nie będzie się działo 

za ich plecami. 

 

Grażyna Pogonowicz stwierdziła, że ludzie w radzie chyba nie myślą, ponieważ Candela 

zamknęła drogę koło Czterech Pór Roku. 

 

Radny Marek Iwańczyk stwierdził aby najpierw porozumieli się z sąsiadami, a później 

przyszli do nich. 

 

Przewodniczący poprosił o spokój, ponieważ na sali mamy dzisiaj gości. Podkreślił, że jest 

to cenna uwaga ze strony Radnego Iwańczyka aby spotkali się w śród sąsiadów i 

porozmawiali spokojnie. Dodał, że odnośnie Candeli również warto porozmawiać na Komisji. 

Przypomniał, że działka została sprzedana najprawdopodobniej w 2006 roku, a co do zmian 

planu mogła również wnosić uwagi. 

 

AD. 4 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że: 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Brak dokonanych zmian 

 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

 

Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 2.640.000,00 zł wprowadzenie środków z tytułu dofinansowania na zadanie pn. ”Budowa 

elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji 

transformatorowej, linii kablowej SN  i NN  i kanalizacji światłowodowej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 

obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie”. 
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I. Zmian po stronie wydatków bieżących w Urzędzie Gminy dokonano w związku 

z: 

Dział 600 Transport i łączność: 

· 70.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą działu na dział 

630 

Dział 630 Turystyka 

· -70.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą działu na dział 

600 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

· -5.000,00 zł urealnienie planu wydatków dot. opłaty za wyłącznie gruntów z 

produkcji rolnej – Budowa CSR Helios 

· 15.000,00 zł  zabezpieczenie środków na wypłatę pierwszej raty odszkodowania 

za przejęcie drogi 

Dział 710 Działalność usługowa 

· - 15.000,00 zł przesuniecie środków na wypłatę pierwszej raty odszkodowania 

Dział 750 Administracja publiczna 

· - 3.312,46 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2013r., pod przewidywane wykonanie 

· 2.188,00 zł wprowadzenie środków na odpis na ZFŚS –Promocja jst 

· 5.000,00 zł korekta klasyfikacji budżetowej na opłaty za dostęp do sieci 

internetowej w UG, środki zaplanowano w rozdziale Promocja jst 

· -3.874,66 zł korekta środków zaplanowanych na dostęp do sieci internetowej 

· -15.000,00 zł urealnienie planu wydatków pod przewidywane wykonanie 

dotyczących odprowadzenia składek do ZMiGDP 

·  

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

· - 0,04 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2013r., pod przewidywane wykonanie 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

· -20.672,75 zł urealnienie planu wydatków dot. poręczeń MWiK 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

· -15.997,00 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2013r., pod przewidywane wykonanie w Zespole Szkół w Ustroniu 

Morskim 

· 50.000,00 zł wprowadzenie środków dotyczących zaspokojenia wynagrodzeń 

w 2014r. pracowników pedagogicznych w Zespole Szkół 

· -6.572,78 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2013r.wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne , pod przewidywane 

wykonanie w Przedszkolu Publicznym  w Ustroniu Morskim 
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· -443,70 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2013r., pod przewidywane wykonanie w GOSiR w Ustroniu Morskim 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia  

· -900,00 zł korekta klasyfikacji budżetowej zakupu usług dostępu do sieci 

internetowej – Świetlica TPD 

· 900,00 zł wprowadzenie środków zakupu usług dostępu do sieci internetowej – 

Świetlica TPD 

· -0,84 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2013r., pod przewidywane wykonanie w UG 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 

· -269,20 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2013r., pod przewidywane wykonanie w GOPS w Ustroniu Morskim 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

· -8.868,90 zł  urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2013r.wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, pod przewidywane 

wykonanie w GOSiR  

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

· 2.906,00 zł wprowadzenie środków odszkodowania z polisy 

 

 

II. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

· 70.000,00 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy  

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 4.067.000,00 zł wprowadzenie środków na zadanie pn. ”Budowa elektrowni słonecznej z 

ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN  

i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie 

Morskie”. 

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

· - 50.000,00 zł urealnienie planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. 

zadania pn. Budowa trafostacji dla CSR Helios w Ustroniu Morskim. 

·  
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Następnie dodała iż po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:  

1) dochodami budżetu w kwocie         

          33.287.710,00,-zł,  

 z tego: 

1. dochody bieżące         21.808.433,00 zł,  

2. dochody majątkowe          

          11.479.277,00,-zł;  

2) wydatkami budżetu w kwocie         

          33.494.710,00,-zł,  

 z tego: 

1. wydatki bieżące           

          21.663.040,00,-zł,  

2. wydatki majątkowe          

          11.831.670,00,-zł;  

3) planowaną nadwyżką budżetu oraz przychody stanowiące kwotę 1.427.000,00 zł z tyt.:  

a) wolnych środków        1.427.000,00,- zł  

z załącznikiem nr 4;  

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 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego była pozytywna. 

 

Radna Anna Britzen zapytała czy odszkodowanie w dziale 700 15.000,00 złotych jest na 

rzecz osób prawnych. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak i jest to ulica Słoneczna przy ulicy Wiejskiej. 

 

Radny Mirosław Szymanek poprosił o informacje odnośnie całej koncepcji farmy oraz 

zamierzenia w tym temacie. Poprosił również o kwotę docelową, która jest niezbędna.  

 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że Komisja, która ma się odbyć 10 lutego 2014 będzie 

poświęcona powołaniu spółki, ponieważ została podpisana umowa na dofinansowanie. 

Przypomniała, że w tamtym roku powstała nadwyżka, którą przeznaczono na to zadanie. 

Dodała, że należy teraz podjąć uchwałę. Oznajmiła, że na Komisji będzie również temat 

odliczenia VATu od tej inwestycji. 
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Wójt Gminy poinformował, że do tej Komisji intensywnie się przygotowują. Dodał, że 

myśli, iż będzie to rewolucja nie tylko w Ustroniu, ale w całej Polsce. Stwierdził, że będą z 

tego oszczędności, ale wszystkie zestawienia przedstawią na Komisji. Oznajmił, że nie chcą 

się uczyć na błędach tylko dobrze przygotować i zaplanować. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr XLVII/319/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 

 

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

2014-2025. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały 

Nr XLV/309/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025, 

pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025” zgodnie z załącznikiem nr 

1 do uchwały.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14  głosów „za”. 

Uchwała nr XLVII/320/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 3 – w sprawie zbycia nieruchomości   

Sekretarz Gminy oznajmił, że są to dwie nieruchomości. 

- w Ustroniu Morskim - działka Nr 825 położona przy zbiegu ulic Wojska Polskiego,  

Spokojnej i Granicznej o powierzchni 0,3700 ha stanowiąca część obszaru oznaczonego 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 42UT przeznaczonego 

na cele zabudowy usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących 

(usług gastronomii, handlu, sportu i rekreacji, rehabilitacyjnych, zdrowotnych i in.),  

- w Wieniotowie - działka Nr 35/26 z ustalonym dostępem do drogi publicznej - ulicy 

Granicznej w Ustroniu Morskim poprzez ustanowioną służebność gruntową na drodze 

wewnętrznej : działce 35/78 w Wieniotowie oraz wewnętrzną drogę gminną : Nr 265/13 

w Ustroniu Morskim. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 

wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 47UT przeznaczonego na cele 

zabudowy usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (usług 

gastronomii, handlu, sportu i rekreacji, rehabilitacyjnych, zdrowotnych i in.).Sprzedaż 

przedmiotowych  nieruchomości pozwoli na realizację dochodów  budżetu gminy ze 
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sprzedaży nieruchomości gminnych. W sprawie tej zasięgnięto opinii Komisji Budżetu 

i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, która była pozytywna.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 11  głosów „za”, 2 głosy „wstrzymuję się” oraz 1 głos „przeciw”. 

Uchwała nr XLVII/321/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym . 

Sekretarz Gminy oznajmił, iż dotychczasowy Dzierżawca wystąpił z wnioskiem w sprawie 

o przedłużenie umowy dzierżawy działki gruntu nr 69/1 o powierzchni 0,0097 ha, położonej 

w obr. ewid. Ustronie Morskie na okres kolejnych 5 lat. Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a) 

ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających  zakres zwykłego zarządu, tj.  gdy 

po umowie  zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość.   Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Gminy określiła termin przedłużenia umowy dzierżawy na okres lat 3, niemniej jednak 

przedkłada się projekt uchwały o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 

okres 5 lat, zgodnie ze złożonym  wnioskiem. 

Wójt Gminy powiedział, że osoba która to dzierżawi zgłosiła się do niego z prośbą. Dodał, 

że ten pan jest w trakcie budowy domu i musi mieć umowę dzierżawy na co najmniej 5 lat 

inaczej nie dostanie kredytu w banku. Przypomniał, że jest to mieszkaniec naszej gminy i nie 

widzi w tym problemu. Poprosił o wyrażenie zgody odnośnie dzierżawy. 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk oznajmił, że wyrazili opinię pozytywną na 3 lata, a nie na 5. 

 

Radny Andrzej Basarab stwierdził, że był za tym aby dzierżawa była na 3 lata. 

Poinformował, że nie dostali wcześniej takiej informacji odnośnie kredytu i gdyby mieli taka 

wiedzę Komisja głosowałaby inaczej. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XLVII/322/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 5- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w 

sprawach przyznawania dodatku energetycznego. 
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Izabela Poznańska oznajmiła, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 

r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw po stronie gminy 

powstały obowiązki nakładające na nią nowe zadania w postaci przyznawania dodatku 

energetycznego. Ustawodawca wskazał, że ww. dodatek przyznawany będzie od 1 stycznia 

2014 r. na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Przez odbiorcę wrażliwego 

energii elektrycznej należy rozumieć osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych.  

Prawo do dodatku energetycznego ustala się w formie decyzji administracyjnej wydanej przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Okres przyznania świadczenia uzależniony został od 

terminu złożenia wniosku o dodatek energetyczny oraz okresu, na jaki przyznano dodatek 

mieszkaniowy. Dodatek energetyczny wypłaca się osobie wnioskującej w okresach 

miesięcznych.  

 

Radny Robert Saraban poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego była pozytywna.  

 

Izabela Poznańska dodała, że uprawnione osoby do korzystania z dodatku to osoby które 

korzystają z dodatku mieszkaniowego. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”. ( Brak Radnego Andrzeja Basaraba) 

Uchwała nr XLVII/323/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do 

załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania 

dodatku energetycznego została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Druk nr 6- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Izabela Poznańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że 

w latach 2006-2013 korzystali z dotacji Wojewody- 60% natomiast 40% to był wkład własny. 

Dodała, że program skończył się z końcem ubiegłego roku i teraz jest kontynuacja. 

Oznajmiła, że w nowym programie jest obowiązek przyjęcia go uchwałą. Następnie przeszła 

do omówienia drugiego projektu uchwały. Poinformowała, że zależało im na tym aby więcej 

dzieci korzystało z tego. Dodała, że ma na myśli sytuację, kiedy dochód rodziców przekracza 

wymagane kryterium.  
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Radny Robert Saraban poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego była pozytywna.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”. (Brak Radnego Andrzeja Basaraba) 

Uchwała nr XLVII/324/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 7- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Izabela Poznańska poinformowała, że chodzi tutaj o możliwość dożywiania większej ilości 

dzieci.  

 

Radny Robert Saraban przekazał, że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego była pozytywna.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”. (Brak Radnego Andrzeja Basaraba) 

Uchwała nr XLVII/354/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 8- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie. 

 

Sekretarz Gminy  poinformował, że z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Zachodniej” dla 

drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 807 położonej w Ustroniu 

Morskim wystąpił właściciel nieruchomości i jest to firma Burco.  Przedmiotowa działka 

stanowi drogę dojazdową do poszczególnych posesji należących do właściciela, który wyraził 

pisemną zgodę poprzez złożenie wniosku.  

 

Wójt Gminy oznajmił, że jest to dobra nazwa i odpowiednia, ponieważ jest to zachodnia 

część Ustronia. Dodał, że jeżeli chodzi o niego to jest to trafiona nazwa.  

 

Radny Robert Saraban poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego była pozytywna. 

 



12 

 

 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”.  

Uchwała nr XLVII/326/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie Morskie została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Druk nr 9- o zmianę uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Skarbnik Gminy powiedziała, że zgodnie z zapisami art. 6r. ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określa w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego , szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w przedmiotowym zakresie została 

przyjęta przez Radę Gminy Ustronie Morskie w dniu 16 maja 2013r.(uchwała  

nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie) Jednak  w związku z przejęciem przez 

Gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do selektywnej 

zbiórki odpadów, wypełniając obowiązek wynikający z art. 6r. 2a. ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach istnieje konieczność uwzględniania w przedmiotowej 

uchwale zapisu dotyczącego wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnego 

zbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Przewodniczący oznajmił, że ten projekt dosyć późno trafił do Biura Rady dlatego nietypowo 

został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego. Dodał, że wszyscy radni wiedzą o co chodzi.  

 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał kiedy pojemniki trafią na posesję. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest mały poślizg do 10 lutego 2014 roku i od tego dnia będą 

dostarczane pojemniki. Dodał, że będzie je można również odebrać osobiście.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”.  
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Uchwała nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia o zmianę 

uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 10- w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i 

sposobu jej poboru. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od 

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach: 

1) we wszystkich miejscach przy sprzedaży obnośnej oraz na stoiskach handlowych 

o metrażu do 3 m² – 18 zł, 

2) na stoiskach handlowych o metrażu powyżej 3 m² do 6 m² – 35 zł, 

3) na stoiskach handlowych o metrażu powyżej 6 m² do 10 m² – 50 zł, a za każdy 

następny metr kwadratowy stoiska powyżej 10 m² – 3 zł, 

4) na stoisku handlowym o metrażu powyżej 100 m² – 350 zł. 

 

Przypomniała, że do tej pory obowiązywała stawka do 6m
2
, która wynosiła 35 złotych.  

Wójt Gminy oznajmił, że jest to dobre rozwiązanie. 

Radny Tomasz Stanisławczyk powiedział, że opinia Komisji była pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”.  

Uchwała nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia w sprawie 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 11- o zmianę uchwały nr II/3/2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i składów osobowych stałych 

komisji Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

Radny Robert Saraban oznajmił, że jego rezygnacja jest podyktowana zmianami w 

zakładzie pracy.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”.  
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Uchwała nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 stycznia o zmianę uchwały nr 

II/3/2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru 

przewodniczącego i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Ustroniu Morskim została 

podjęta jednogłośnie. 

Przerwa/ po przerwie  

 

AD. 5.  INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał do jakich uzgodnień doszło ze spółką BCP. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że tam gdzie są negocjacje to nie można tego omawiać na 

dodatek jeszcze publicznie. Poinformował, że trzymają się swojego. Oznajmił, że następne 

spotkanie odbędzie się niebawem. Stwierdził, że teraz czekają na odpowiedź z drugiej strony. 

Przypomniał, że jest wielu ludzi którzy pracują w tym temacie. Poinformował, że na 

najbliższej Komisji też będą o tym rozmawiać.  

 

Radna Agnieszka Makowska zapytała czego dotyczyło spotkanie 20 stycznia 2014 roku z 

Wiceministrem Środowiska Stanisławem Gawłowskim. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że spotkanie głównie dotyczyło fotowoltaiki. Poinformował, że 

szukają ścieżki dofinansowań i to było typowo robacze spotkanie i dotyczyło inwestycji. 

Dodał, że rozmawiali również o plaży, falochronach i o pieniądzach z Ministerstwa na 

zabezpieczenie klifu.  

 

Radny Robert Saraban zapytał o spotkanie z 24 stycznia 2014 roku w sprawie odpadów. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że było to spotkanie związane z Zielenią Miejską. Dodał, że na 

spotkaniu każdy miał swoje uwagi. Poinformował, iż Ustronie Morskie było bardzo dobrze 

przygotowane. Oznajmił, że wspaniała współpraca jest z Gminnym Ośrodkiem Sportu i 

Rekreacji. Podkreślił, że również zdarzały się problemy jak np. zepsuty traktor, ale i z tym 

świetnie sobie radzili. Poinformował, że wszyscy są zobligowani do składania deklaracji. 

Stwierdził, że wszyscy muszą być solidarni i namawiać do składania deklaracji. Oznajmił, że 

zależy im na tym aby wszystko było jak najtańsze. Powiedział, że ogólnie spotkanie 

dotyczyło problemów i rozwiązywania ich. Dodał, że poprzez stowarzyszenie będą mogli 

otrzymywać dotację, ale trzeba się nad tym dokładnie zastanowić, ponieważ nie chcą popełnić 

żadnego błędu. Podkreślił, że obecnie mają dużo podobnych spotkań. Ponownie powiedział, 

że Ustronie odnośnie śmieci stoi na dobrej pozycji i mamy bardzo dobrego pracownika na 

tym stanowisku.          

 

 

    AD. 6 I 7. INTERPRETACJE I ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI.  
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Radny Andrzej Basarab zaapelował do koleżanek i kolegów aby część diet przekazać na 

Koło Emerytów i Rencistów. Oznajmił, że są tam ludzie, których na wiele nie stać finansowo 

i uważa, że powinniśmy się podzielić. Zaproponował aby przeznaczyć po 200 złotych na 

Koło. Poinformował, że każdy może dać i tak tyle ile może i chce, aby seniorzy pojechali do 

kina czy teatru. 

 

Radna Irena Krawczyk oznajmiła, że jak otrzymają te pieniądze to będą chcieli przeznaczyć 

je na dofinansowanie wycieczek. Następnie bardzo serdecznie podziękowała za chęć pomocy. 

 

Radny Stefan Dymański oznajmił, że w grudniu poruszał sprawę dachu na ulicy Kościuszki 

20. Zapytał czy coś w tej sprawie się dzieje. Dodał, że przeciekający dach jest również na 

świetlicy w Gwiździe. Oznajmił, że są to bardzo pilne sprawy i ma nawet zdjęcia z oględzin. 

Poinformował, że teraz tych ludzi ratuje pogoda, ale jak nadejdą odwilż to ich zaleje. 

Przypomniał, że zabiegają o to od wiosny.  

 

Wójt Gminy oznajmił, że są na to pieniądze. Przypomniał, że jest wiele innych dachów do 

naprawy i jednym z pilniejszych jest dach w Rusowie. Oznajmił, że był tam i widział jest to 

mały zaciek na ścianie. Powiedział, ze osoba, która zabiegała o to mieszkanie chodziła za 

poprzednim Wójtem i za nim aby mu przydzielili dach nad głową. Dodał, że jest to 

budowlaniec i sam mógłby wejść na dach i sam to załatać czy zakleić Gmina da nawet 

materiały, ale on się nie zgodził. Powiedział, że przyjął wszystko do wiadomości i będą to 

robić jak pogoda na to pozwoli.  

 

Radny Stefan Dymański stwierdził, że byli chyba w dwóch różnych miejscach, ponieważ to 

nie chodzi o mały zaciek na ścianie. Dodał, że nie wierzy aby klejenie tego załatwiło sprawę. 

Oznajmił, że korytarz nie ma światła, ponieważ żarówki się nie palą przez zalaną instalację.  

 

Wójt Gminy ponownie powiedział, że przyjął to do wiadomości. 

 

Radna Irena Krawczyk zapytała czy Dyrektor GOKu się na nich obraził. Zapytała dlaczego 

nie przychodzi na sesje skoro dostaje zaproszenia. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie dlaczego nie przychodzi. Powiedział, że może 

Dyrektor ma dużo pracy. 

 

 

AD. 8. ZAMKNIĘCIE SESJI 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLVII Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania sesji: 8
30

 – 10
20

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 
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Protokołowała 

Aneta Matuszewska 


