
PROTOKÓŁ NR XLIX/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 MARCA 2014 R. 

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

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

Ustronie Morskie, powitał wszystkich zgromadzonych- władze i pracowników Gminy, 

zaproszonych gości oraz klasę 2B gimnazjum z Ustronia Morskiego.  

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

Radnej Wioletty Tomoń oraz Radnego Roberta Sarabana - lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady wprowadził autopoprawkę do punktu numer 4, projekt uchwały w 

sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok. Oznajmił, iż 

chciałby wprowadzić projekt jako druk numer 11.  

Głosowanie nad autopoprawką: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU: 

  – nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2014 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. 

Natalia Aleksiak uczennica klasy 2B gimnazjum- poinformowała, iż 29 marca 2014 roku o 

godzinie 20:30 w domach zgasną światła na całym świecie na 1h. Dodała, że oni sami też 

dołączą do tego projektu. Oznajmiła, iż ludzie na całym świecie będą gasić światła na 

symboliczną godzinę, poprosiła o przystąpienie do akcji i wyłączenie świateł przy Urzędzie 

Gminy i innych budynkach publicznych. Powiedziała, że akcja będzie trwała od 20:30 do 

21:30.  



Wójt Gminy odpowiedział, iż chętnie włączy się do akcji i wyłączy światłą przy Urzędzie 

Gminy natomiast na samym Ustroniu nie są w stanie tego zrobić. Obiecał, że sam w domu 

wyłączy światło na godzinę.  

AD. 4 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

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

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska oznajmiła, iż: 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę   167.506,19,-zł,  

z tego: 

1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę     37.420,81,-zł;  

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę     204.927,00,-zł;  

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę   167.506,19,-zł,  

z tego: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę     148.467,00,-zł;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę     19.039,19,-zł;  

 

I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział  758 Różne rozliczenia (ogółem - 37.420,81) 

 - 122.674 zł zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w 2014 roku, 

zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r., 

 85.253,19 zł niewykorzystaniem środków planu wydatków niewygasających 2013 roku 

dot. zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz budowy placów zabaw w Ustroniu 

Morskim i Sianożętach, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu  Inwestycji 

 i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.03.2014 r. i 10.03.2014 r. 

 

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

Dział  600 Transport i łączność 

 126.717 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. dofinansowania realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem  

(ul. Górna w Ustroniu Morskim) z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu  Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.03.2014 r.,  

 Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 78.210 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. dofinansowania zadania 

inwestycyjnego pn. Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla 



mieszkańców Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.03.2014 r. 

 

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  600 Transport i łączność 

 4.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. dzierżawy gruntu pod chodnik przy  

ul. Targowej w Ustroniu Morskim (patrz dz. 750), 

Dział  710 Działalność usługowa 

 5.708 zł  urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzenia 

członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia  14.02.2014 r., 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. wyceny nieruchomości (40.000 zł), zgodnie  

z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 14.02.2014 r., 

Dział  750 Administracja publiczna 

 - 4.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej (patrz dz. 600), 

 - 750 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu usług dostępu do sieci Internet  

w OSP (patrz dz. 754), 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat sądowych UG (1.700 zł) i tłumaczeń (190 zł), 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 750 zł korektą klasyfikacji budżetowej (patrz dz. 750), 

Dział  851 Ochrona zdrowia 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu pomocy dydaktycznych – profilaktyka AA 

(74 zł)  i ubezpieczenia dzieci podczas wypoczynku  (560 zł), 

Dział  801 Oświata i wychowanie  

 6.284 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na składki społeczne i fundusz pracy 

od zatrudnienia w Przedszkolu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 

03.03.2014 r., 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. odpisu na ZFŚS (5.551 zł) i zakupu leków i art. 

medycznych (200 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 10.02.2014 r., 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. napraw i badania tech. sprzętu i pojazdów (2.200 zł) 

oraz podróży służbowych (200 zł), zgodnie z wnioskami Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 28.02.2014 r. i 10.03.2014 r., 

 

 



Dział  926  Kultura fizyczna  

 136.475 zł koniecznością zabezpieczenia planu finansowego GOSiR na wydatki związane 

z zakupem gazu dla CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 28.02.2014 r. 

 

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

 

Dział  600 Transport i łączność 

 660.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. Górna w Ustroniu Morskim), dofinansowanego 

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie  

z wnioskiem Kierownika Referatu  Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

10.03.2014 r.,  

Dział  758 Różne rozliczenia 

 - 671.612,81 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej, 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 30.652 zł planowanym wykonaniem dokumentacji projektowej w związku z realizacją 

zadań inwestycyjnych pn. „Budowa wielopokoleniowego placu zabaw w Sianożętach” 

 i „Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim”, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu  Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

07.03.2014 r., 

 

 Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Odbudowa rowów 

melioracyjnych w Ustroniu Morskim i Sianożętach” na „Polepszenie stanu środowiska 

naturalnego poprzez remont urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Ustronie 

Morskie”, zgodnie z wnioskiem Piotra Byczkowiaka z dnia 14.02.2014 r.  

 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:  

1) dochodami budżetu w kwocie       33.805.532,45,-zł,  

z tego: 

1. dochody bieżące        

 22.121.328,45 zł,  

2. dochody majątkowe        

 11.684.204,00,-zł;  

2) wydatkami budżetu w kwocie       34.012.532,45,-zł,  

z tego: 



1. wydatki bieżące        

 21.808.713,26,-zł,  

2. wydatki majątkowe        12.203.819,19,-zł;  

3) deficytem budżetu w kwocie       207.000,00 zł  

który  zostanie pokryty przychodami z tyt.  

1. wolnych środków        1.427.000,00,- zł  

 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego była pozytywna.  

Radny Stefan Dymański oznajmił, że w tej uchwale znalazła się ulica Górna w Ustroniu 

Morskim. Dodał, iż chciałby aby ktoś przybliżył im cały projekt oraz o jakie zakresy pracy 

chodzi.  Stwierdził, że były zgłaszane przez niego propozycje co to tego projektu. 

Piotr Byczkowiak oznajmił, że trzeba wyodrębnić z działek gminy pas. Dodał, że nie 

skupiają się obecnie na wykupie działek. Poinformował, iż pytali też o zmianę nawierzchni, 

jest to dojazd do gruntów rolnych i Urząd Marszałkowski nie zgodził się na zmiany. 

Powiedział, że są na etapie przygotowań dokumentacji projektowej. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przypomniał, że bardzo szczegółowo omawiali to na 

Komisji Budżetu. Przedstawiał to wtedy w formie slajdów i dyskusja toczyła się dosyć 

obszernie na ten temat. Poinformował, że jeżeli chodzi o dofinansowanie to nie są w stanie 

zmienić szerokości, szacunkowo wykup działek będzie kosztował 500 tysięcy złotych, a 

zrobienie drogi to koszt 600 tysięcy złotych. Dodał, że ze strony Urzędu Gminy ważne jest 

zrobienie połączenia i nie traktują tego jako docelowej przebudowy. Przypomniał, iż ten 

projekt dostał najwięcej punktów i są na pierwszym miejscu rankingowej. Oznajmił, że mają 

świadomość tego, że ten obszar w przyszłości będzie się rozwijał, ale trzeba pamiętać o tym, 

iż centrum Ustronia Morskiego w tej chwili skupia się na innym miejscu. Dodał, że patrząc na 

parametry to w zupełności tyle wystarczy i ma nadzieję, iż w przyszłości uda im się ją jeszcze 

poszerzyć.  Powiedział, że trzeba dobudować 500 m drogi aby dostać dofinansowanie. 

Przypomniał, że muszą działać szybko, ponieważ nie ma czasu i mogą cofnąć decyzję o 

dofinansowanie. 

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

czternastu Radnych- brak Radnej Wioletty Tomoń. 

Piotr Byczkowiak oznajmił, iż w listopadzie jak myśleli o dofinansowaniu tej drogi nie 

mogli wybiegać na przód. Poinformował, że udało się dostać maksymalną ilość punktów- 15 

dla tego projektu.  Przypomniał, że są to ostatnie pieniądze z Unii Europejskiej na drogi. 

Dodał, że dwukrotnie byli już na tej drodze przedstawiciele Urzędu  Marszałkowskiego 

projekt spełnia wszystkie warunki. Poprosił Radnych o przychylenie się do tych zmian. 

Oznajmił, że pracują bardzo mocno nad tym aby wpisać kilka dróg w Ustroniu Morskim do 



projektu- strategii, umożliwi to złożenie wniosku poza konkursem. Wtedy spróbuje wpisać 

ulicę Górną jeszcze raz do tego projektu. Poinformował, iż do przyszłego tygodnia musi 

złożyć wszystkie dokumenty. Dodał, że jest to przyszłość, a dzisiaj muszą się skupić co dane 

projekty nam oferują. Stwierdził, że jeżeli wszystko się uda to będzie to dla nas duży sukces. 

Wójt Gminy oznajmił, że mowa jest tylko o Ustroniu Morskim, ale są jeszcze inne 

miejscowości i wszędzie są drogi do naprawy. Dodał, że w Rusowie trochę komplikuje 

sprawę droga ekspresowa. Poinformował, że koło pana Chorążego będzie wiadukt, ale na 

razie czekają na wjazdy do miejscowości S6 i S11. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab stwierdził, iż przede wszystkich trzeba wykonać 

projekt i w nim określić materiały. Oznajmił, że nie ma sensu tego robić z warstwy 

bitumicznej można to porządnie z robić z tłucznia.  

Piotr Byczkowiak poprosił o jeszcze inne sugestie i propozycje do tego projektu. 

Radny Stefan Dymański stwierdził, że na przełomie listopada i grudnia w trakcie omawiania 

projektu budżetu ta propozycja upadła i została wycofana. Dodał, że na tę drogę są potrzebne 

większe pieniądze. Oznajmił, iż te środki, które są do pozyskania można włożyć w inne drogi 

i inwestycje docelowe. Stwierdził, że znowu zaczyna się sprawa, która jest dla niego 

przegrana. Przypomniał, że od ulicy Osiedlowej jest 8m pas drogi i służy dla wszystkich od 

strony ulicy Polnej wjeżdżając w tę planowaną drogę jest 8-9 m i zaczynają już właściciele 

inwestować w tych miejscach. Powiedział, ze na ulicy Górnej trzeba przygotować grunt 

 i zaplanować wykup ponieważ za parę lat to nie będzie 500 tysięcy tylko dwa razy więcej. 

Dodał, że jeżeli już ma powstać ta droga to on osobiście jest za kruszywem, Ustronie Morskie 

w perspektywie lat pójdzie w stronę 11-nastki i 5m metrowa droga będzie za mała chyba, że 

będzie to osiedlowa droga wewnętrzna. Przyznał, że są tam duże działki i można negocjować 

ceny. Stwierdził, iż jeżeli zrobią tą drogę bez przygotowania to nie wyobraża sobie tam matki 

z dzieckiem i ciężarówkę.  

Piotr Byczkowiak przypomniał, że cały proces o dofinansowanie rozpoczęli w ciągu 2013 

roku, do listopada musieli złożyć wniosek i dwa razy przyjeżdżał już Urząd Morski. 

Oznajmił, że do tego momentu nie było jeszcze wniosków i opinii rady. Dodał, że były pewne 

wątpliwości, przystąpili tylko do koncepcji, które Urząd Morski kieruje w rozporządzeniu. 

Poinformował, że sprzed podpisaniem umowy można zrobić szerszą drogę, ale na etapie 

wniosku nie było to możliwe. Powiedział, że dostali dofinansowanie, ale do 15 września 2014 

roku tę drogę trzeba wybudować, a do listopada wszystko zamknąć, jest to inwestycja z 

nasypem i przepustem. Stwierdził, iż muszą wszystko przygotować, a to jest czas. Poprosił 

 o zastanowienie się nad tym czy rezygnują z dofinansowania czy robią to w takich 

parametrach jak w rozporządzeniu.  

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab oznajmił, że na Komisji Budżetu to był jego 

pomysł, aby było to zrobione z polbruku. Dodał, że ma wiedze jak tak droga wygląda i jest za 

tym aby ją wybudować. Powiedział żeby zrobić to z porządnego tłucznia i wtedy też będzie 

można ją poszerzyć.  



Radna Anna Britzen oznajmiła, że według niej jest to robione na siłę aby zrobić drogę do 

gruntów rolnych. Uważa, że Radni mają wiele racji skoro pan Sekretarz powiedział, że nie 

jest to docelowe to po co to robić. Stwierdziła, że to nie jest pierwszy raz kiedy Urząd Gminy 

zrezygnował z dotacji. W Rusowie też nie został dokończony drugi etap. 

Wójt Gminy odpowiedział, że na plac budowy wszedł za wcześnie inny sprzęt dlatego nie 

dostali dofinansowania. 

Radny Mirosław Szymanek powiedział, że będąc w Komisji Urbanistycznej jedynym 

obszarem gdzie Ustronie Morskie może się rozwijać jest 11-nastka i wszystkie prace idą  

w tym kierunku. Dodał, że rozważają wszelki aspekty co do dojazdów do gruntów. Oznajmił, 

iż wszyscy wiedzą o tym, że każda droga publiczna musi mieć uzbrojenie. Stwierdził, że przy 

projekcie budżetu skupili się na poprawie środków finansowych, a dzisiaj bez problemu 

wydają 600 tysięcy złotych. Powiedział, iż pozyskanie środków finansowych jest bardzo 

ciężką sprawą i chce aby administracja skupiła się na prezentowaniu drogi docelowej i tak 

powinni rozmawiać. Z przykrością powiedział, że szkoda, iż do tej pory nie pojechali na wizję 

lokalną i nie zobaczyli jak to wygląda. Dodał, że to nie będzie alternatywą dla ulicy Wojska 

Polskiego i potrzebna by była wizualizacja tego. Następnie stwierdził, że kiedyś trzeba zacząć 

i to jest dobry moment ponieważ na mapach droga istnieje, a w rzeczywistości jej nie ma. 

Zapytał czy S6 weszło o dofinansowania. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak. Dodał, że Kołobrzeg i Koszalin też są w programie. 

Radny Mirosław Szymanek stwierdził, iż trzeba z tego skorzystać. Dodał, że w listopadzie 

miał wątpliwości, ale teraz już nie. Poprosił o podkreślenie tego, że droga na ulicy Górnej 

będzie o małym natężeniu ruchu. 

Radny Stefan Dymański powiedział, żeby nikt go źle nie zrozumiał, że jest przeciwny, po 

ostatniej Komisji projektant uważał, iż jest to bagno. Oznajmił, że są to dziwne rzeczy, 

projekty i plany mszczą się dzisiaj np. ulica Targowa czy ulica Wąska. Stwierdził, że przy 

drodze na ulicy Górnej powinny już być zaplanowane parkingi i place zabaw oraz rozbudowa 

tej drogi.  

Skarbnik Gminy przypomniała, że w projekcie budżetu ta droga była zaplanowana, ale nie 

znali do końca kwoty dofinansowania więc zostało to wycofane.    

W trakcie posiedzenia na Sesję Rady Gminy zawitała Pani Anna Mieczkowska Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego. Władze Gminy wraz z Przewodniczącym Rady 

serdecznie powitali panią Annę i zaprosili ją na obrady Sesji. 

Wójt Gminy poinformował zgromadzonych, że razem z panią Anną mają dzisiaj do 

omówienia bardzo ważny projekt sportowy. 

Anna Mieczkowska dodała, iż przyjeżdżają dzisiaj przedstawiciele Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej  i chcą zaangażować ludzi do dużej imprezy sportowej. Oznajmiła, że  

w tym roku chcą również bardziej zaangażować Gminę Ustronie Morskie do tego projektu. 



Wójt Gminy stwierdził, że są to również pieniądze dla Ustronia Morskiego. 

Anna Mieczkowska powiedziała, że oprócz pieniędzy jest to również duża promocja dla 

Gminy. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zawsze z każdej imprezy są sprawozdania. Dodał, iż 

ma nadzieję, że straż, koło gospodyń wiejskich i inne instytucje też się w ten projekt 

zaangażują. 

Wójt Gminy oznajmił pani Annie, że obecnie toczy się dyskusja na temat drogi na ulicy 

Górnej. Dodał, że problem jest odnośnie nawierzchni. Przyznał, iż jest trochę szkoda, 

 że droga jest zawężona. 

Anna Mieczkowska gorąco zachęciła radnych do zgody odnośnie projektu, ponieważ oni 

czekają na jakąś informacje ze strony Urzędu Gminy. Dodała, że są to parametry odpowiednie 

do tego miejsca. Oznajmiła, że jest to bardzo duże dofinansowanie i oni czekają na decyzje. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab powrócił do słów Radnego Szymanka i stwierdził, 

że nie można tego nazywać drogą o małym natężeniu ruchu są to takie parametry na jaki ten 

odcinek zasługuje. Oznajmił, że mogą zaoszczędzić na nawierzchni drogi. Dodał, że jest za 

tym aby budować tę drogę, ale sprecyzować dokładnie z czego ta droga będzie budowana. 

Poinformował, że w przypadku dróg rolnych nie mogą niczego projektować. Powiedział,  

że wie już, iż nie można tej drogi budować z polbruku. Zapytał jaki sens jest tam kłaść asfalt, 

trzeba zrobić do docelowo i droga nie może być jednokierunkowa. 

Przewodniczący Rady potwierdził, że spór jest o nawierzchnię i szerokość tej drogi. 

Powiedział, że budując z kruszywa nie zamykamy możliwości poszerzenia jej,  

a najważniejsze w tej chwili jest budowa przepustu. Oznajmił, że na Komisjach rozmawiali o 

5m, a teraz o 4m. 

Piotr Byczkowiak odpowiedział, że wniosek był złożony na 4-5 m. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że można jeszcze dokonywać zmian. 

Anna Mieczkowska poprosiła o szybkie podjęcie decyzji, ponieważ oni czekają. 

Wójt Gminy powiedział, że na etapie projektowania przepust miał 5 m. 

Radna Anna Britzen poprosiła o omówienie za czym dokładnie głosują. 

Przewodniczący oznajmił, że projekt mówi o samych środkach na tę drogę.  

Sekretarz Gminy poprosił o pozostawienie tego tematu bo jest to już omówione. 

Poinformował, że głosują tylko nad kruszywem kamiennym. Dodał, że będą głosować nad 

zmianami, ale jeżeli chodzi o zmianę treści z jakiego materiału zostanie to zrobione. 

Oznajmił, że w uzasadnieniu jest opisana ta droga i nie ma żadnych przeciwwskazań aby 

wpisać tam rodzaj nawierzchni i szerokość 5m. 

 



Mecenas Marta Thiele- Staszewska zgodziła się z panem Sekretarzem. 

Piotr Byczkowiak stwierdził, że muszą teraz wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego i trzeba 

czekać na ich opinię w tej sprawie. 

Radny Tomasz Stanisławczyk oznajmił, iż skoro się zgadzają z tym, że droga będzie to 

muszą się zająć wykupem gruntów. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab powiedział, że do tego najpierw musi być plan.  

Przewodniczący stwierdził, że na to wszystko będzie jeszcze czas. 

Radny Mirosław Szymanek zapytał o co chodzi ze zmianą subwencji. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że spowodowane jest to zmianą ilości dzieci. Dodała,  

że środki zostały dołożone z rezerwy i w tej chwili jest 122 tysiące złotych, wpłynął wniosek 

ze szkoły o dodatki dla pracowników. Oznajmiła, że mają możliwość się teraz temu przyjrzeć. 

Poinformowała, że wszystko zostało pokryte z rezerwy i w tej chwili rezerw już nie ma. 

Powiedziała, że jak będzie absolutorium to, to wszystko przedstawi.  

Radny Mirosław Szymanek zapytał o kulturę fizyczną i o kwotę 136 tysięcy złotych. Dodał, 

że jak pracowali przy projekcie budżetu to tego nie było. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pan Dyrektor Grzegorz Czachorowski stał wtedy na 

etapie przetargów i musiał mieć kwotę. Dodała, że w tej chwili jest to ostateczna kwotą, którą 

Urząd dokłada. Poinformowała, że teraz po sprawozdaniach będzie kwalifikacja i będzie 

wszystko weryfikować. 

GŁOSOWANIE: POPRAWKA Z PROJEKCIE UCHWAŁ DZIAŁ 600 TRANSPORT I 

ŁĄCZNOŚĆ, DOPISAĆ „ DROGA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O SZEROKOŚCI 

5M” 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za” i 3 głosy „przeciw” 

Przedstawiona poprawka została podjęta jednogłośnie.  

GŁOSOWANIE NAD PROJEKTRM UCHWAŁY: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za” i 2 głosy „wstrzymuję się” 

Uchwała nr XLIX/334/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014  została podjęta jednogłośnie. 

W trakcie posiedzenia salę opuściła pani Anna Mieczkowska, Wójt Gminy Jerzy Kołakowski, 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla, Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska oraz 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz. Z powodu braku Przewodniczącego ciąg 

dalszy Sesji Rady Gminy poprowadził Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab. 



 Druk nr 2- w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/332/2014 Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę 

Ustronie Morskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Mecenas Marta Thiele- Staszewska oznajmiła, że Gmina Ustronie Morskie celem realizacji 

zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej obejmującego między innymi: 

zaopatrzenie w energię elektryczną, podjęła decyzję o utworzeniu w tym celu jednoosobowej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Do utworzonej w ten sposób Spółki miał zostać wniesiony wkład zarówno pieniężny jak 

 i niepieniężny. Wkładem niepieniężnym, celem pokrycia kapitału zakładowego, miała być 

nieruchomość położona w miejscowości Ustronie Morskie w obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie, dla której jest księga wieczysta o numerze KW 2223.  

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość w chwili obecnej znajduje się w trwałym 

zarządzie jednostki organizacyjnej Gminy Ustronie Morskie tj. Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Ustroniu Morskim, zasadnym jawi się uprzednia zmiana stanu prawnego 

dotyczącego w/w nieruchomości poprzez wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, 

a następnie po skonkretyzowaniu sytuacji faktycznej niniejszej nieruchomości i jej stanu na 

dzień przejęcia, wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Spółki. 

Powyższe kroki mają na celu ewentualną weryfikację przyjętej wartości nieruchomości i tym 

samym konkretyzację sumę kapitału zakładowego Spółki, na który nieodzownie wpływa 

wartość nieruchomości, co uzasadnia przejęcie jej faktycznej wartości, a nie wartości 

zbliżonej lub zakładanej. W chwili obecnej jako zasadne jawi się więc dokonanie zmian w 

uchwale Nr XLVIII/332/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 lutego 2014 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Ustronie Morskie jednoosobowej spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez ustalenie kapitału zakładowego Spółki na 

poziomie 353.100,00 zł., dającego możliwość objęcia przez jedynego właściciela- Gminę 

Ustronie Morskie zarówno pełnych udziałów w Spółce ( 3.531 ), jak również ustalenia ich 

wartości nominalnej na niezmiennym poziomie wynoszącym 100 zł. każdy. 

Ustalenia kapitału zakładowego na kwotę 353.100,00 zł. jest konsekwencją odstąpienia od 

wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego i ustalenia, iż udziały w kapitale zakładowym 

zostaną w całości pokryte poprzez wkład pieniężny. Gmina Ustronie Morskie obejmuje 100% 

udziałów w Spółce w zamian za wkład pieniężny. Z uwagi na fakt, iż określenie zasad 

wnoszenia udziałów należy do wyłącznej właściwości rady gminy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „g„ 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj: Dz. U z 2013 poz. 594 ), podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dodała, że skupiają się na kapitale pieniężnym. 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/335/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/332/2014 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 12 



lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Ustronie Morskie 

jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 3- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie. 

Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa powiedziała, że wyraża się zgodę na 

oddanie w użyczenie  nieruchomości stanowiącej część działki  nr 33 o powierzchni 90 m
2
, 

położonej w Ustroniu Morskim przy ul. Nadbrzeżnej  z przeznaczeniem na urządzenie i 

prowadzenie parkingu dla osób niepełnosprawnych - na okres 10 lat. Dodała, iż 

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na  oddanie w użyczenie na okres 

10 lat części działki gruntu nr 33 o powierzchni  90 m
2
 położonej w Ustroniu Morskim przy 

ul. Nadbrzeżnej (od strony promenady).Na oddanym w użyczenie terenie urządzony zostanie 

parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Parking ten będzie ogólnodostępny i 

bezpłatny. Koszty związane z urządzeniem parkingu i jego prowadzeniem w całości obciążają 

Wnioskodawcę. Po zakończeniu umowy parking zostanie przekazany nieodpłatnie na rzecz 

Gminy. Ze względu na pozyskanie przez Wnioskodawcę  środków unijnych na urządzenie 

parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz ze względu na trwałość projektu wnosi on o 

wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres  10 lat . 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/336/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie została podjęta 

jednogłośnie. 

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

bezprzetargowym. 

 

 Wiesława Świecka oznajmiła, że wyraża się zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego 

i wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części  nieruchomości  położonej 

w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 821 

o powierzchni 1 m
2
 przeznaczonej na lokalizację bankomatu - na okres 3 lat. Dodała, że  

w związku ze złożonym wnioskiem przez dotychczasowego dzierżawcę w sprawie 

o przedłużenie umowy dzierżawy  części działki gruntu nr 821 o powierzchni 1 m
2
 położonej 

w obr. ewid. Ustronie Morskie, 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 niezbędne jest podjęcie w tej sprawie  stosownej uchwały.  

 

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/337/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 5- w sprawie nabycia nieruchomości. 

Wiesława Świecka oznajmiła, że wyraża się zgodę na nabycie prawa własności 

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Sianożęty oznaczonej 

jako działka ewidencyjna numer 512/15 o powierzchni 0,0290ha z przeznaczeniem na gminną 

drogę publiczną. Dodała, że Nabycie wymienionej w uchwale działki gruntu następuje 

w związku z wnioskiem właścicieli. Cena nabycia działki zostanie rozliczona w postępowaniu 

dotyczącym ustalenia opłaty adiecenckiej. Działka Nr 512/15 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i części obrębu Bagicz 

uchwalonym uchwałą Nr XLIII/302 /2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 

22.10.2010 r., ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 133, poz. 2667 z dn. 23.12. 2010 r.) 

wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 35KD przeznaczonego pod gminną drogę 

publiczną. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, iż obecna szerokość drogi 

będąca własnością gminy Ustronie Morskie wynosi jedynie 3 m, uzasadnione jest nabycie 

przedmiotowej działki na poszerzenie drogi gminnej. W sprawie tej zasięgnięto opinii 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, która była pozytywna. Nabycie 

nieruchomości nastąpi w trybie art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) - zgodnie 

z którymi gospodarowanie przez wójta gminy gminnym zasobem nieruchomości polega m. 

inn. na nabywaniu nieruchomości. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) do 

wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w zakresie m.in. 

nabywania nieruchomości niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

 

 

 



GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/338/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 6- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie  

z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 

2012 r. 

 

Mecenas Marta Thiele- Staszewska oznajmiła, że Projekt uchwały stanowi wykonanie 

dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) obligującej Radę Gminy do określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości . Ustalenie stawki podatku od nieruchomości 

obowiązuje na terenie Gminy Ustronie Morskie od budowli- molo spacerowe, niezwiązanego 

z działalnością gospodarczą w wysokości 0,05% od wartości z związku z pojawieniem się od 

2013 r. na terenie Gminy Ustronie Morskie nowego obiektu budowlanego zwanego molem 

spacerowym, położonym w Ustroniu Morskim przy zejściu na plażę od strony   

ul. Nadbrzeżnej. Z uwagi na fakt, iż na w/w budowli nie będzie prowadzona działalność 

gospodarcza- stawka podatku od nieruchomości ustalona jest na poziomie 0,05%. 

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 ustalenia wysokości stawki zgodnie z projektem 

uchwały.  

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

Radny Mirosław Szymanek zapytał czy dla tej uchwały stworzyli paragraf, w jaki sposób 

wybrnąć z sytuacji by dla jednej budowli stworzyć precedens. Oznajmił, że ta kwestia została 

by już dawno rozstrzygnięta gdyby stworzono porozumienie. Dodał, że rozumie, iż ta stawka 

obowiązuje do następnej uchwały i nie myślą, że ta uchwała będzie obowiązywała w 

nieskończoność.  

Marta Thiele- Staszewska oznajmiła, iż dotyczy to sytuacji kiedy na molo nie jest 

prowadzona działalność gospodarcza.  

Radny Mirosław Szymanek stwierdził, że od kiedy powstała ta budowla to nic nie 

sporządzono i nie pochylono się nad kwestią opłat podczas Komisji. Powiedział, że dzisiaj 

mają problem. Zapytał z jakiego wyliczenia powstała ta wartość. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab odpowiedział, że jest to wartość na dzień dzisiejszy 

1 milion 200 tysięcy złotych.  



Radny Mirosław Szymanek dodał, że może być teraz inny przypadek i nowe wnioski o 

zmniejszenie podatku. Stwierdził, że jest też stawka znacznie większa dla innych budowli.  

Wiceprzeodniczący Andrzej Basarab przypomniał, że już raz podjęli taką uchwałę, ale 

została uchylona. Poinformował, że za rok można uchwalę zmienić. 

Radny Stefan Dymański oznajmił, że to właściciel zwrócił się z prośbą o zwolnienie go 

 z opłaty w takiej formie jak jest dzisiaj. Dodał, że właściciel i tak ponosi koszta. Poprosił o 

nie przedstawianie tej osoby w takiej formie, że unika płacenia podatków. Stwierdził,  

że w tym przypadku działa to na korzyść Ustronia Morskiego i za jakiś czas ma tam powstać 

kawiarnia.  

Radny Mirosław Szymanek przypomniał, że osoba fizyczna nie może być całkowicie 

zwolniona z podatku. Oznajmił, że poprzednio zrobili podmiot i to był ich błąd. Stwierdził, 

 iż przed podjęciem tej inwestycji powinni spisać jakieś porozumienie. Dodał, że są to bardzo 

drogie sprawy. Powiedział, że ma dobre wiadomości, iż prężnie inwestorzy chcą budować 

Marine i tam trzeba już dzisiaj mówić o środkach finansowych.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/339/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 

października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r. 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 7- w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Ustronie Morskie. 

Roman Winiecki pracownik ds. gospodarki komunalnej oznajmił, iż w związku z 

nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 

2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. ) uległ zmianie art. 11 a, w związku  

z czym Rada Gminy określa w drodze uchwały , corocznie do 31 marca, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt począwszy od 2012 r.    

W programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość 

środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2014 na wykonanie zadań 

ujętych w Programie. Dodał, że Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej 

„Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie 

gminy Ustronie Morskie oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom 

domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 

administracyjnych gminy Ustronie Morskie. 

 



 1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, 

uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma  możliwości ustalenia jego właściciela. 

 

2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów. 

 

Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. ), w szczególności 

z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

 

Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

 

a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt 

domowych w Schronisku dla zwierząt w Kołobrzegu, zwanym dalej „schroniskiem”, 

a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy zawartej z gminą , 

zwanym dalej „gospodarstwem”; 

 

b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 

 

c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach 

internetowych gminy Ustronie Morskie oraz zwyczajowo przyjętych sposobach informowania 

mieszkańców gminy; 

 

d) prowadzenie opłacanej z budżetu gminy Ustronie Morskie sterylizacji i kastracji zwierząt 

bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów; 

 

e) podjęcie działań w sposób umożliwiający identyfikację zwierzęcia i kontakt 

z właścicielem; 

 

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na 

wypadek następstw zdarzeń drogowych; 

 

g) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami. 
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2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w § 4 ust. 1, ponosi gmina Ustronie Morskie. 

 

3. Wójt wskazuje do koordynacji jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim 

 

§ 5. 1. Na realizację zadań, wskazanych w § 4 ust. 1, gmina przeznacza z budżetu środki 

w wysokości 5.500,00 zł. 

 



2. Kwota wymieniona w ust.1 może ulec zwiększeniu, w miarę posiadanych środków w 

budżecie gminy. 

 

3. Środki wskazane w ust. 1 zostaną wydatkowane na poszczególne zadania w następujących 

kwotach : 

 

a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt 

domowych w Schronisku dla zwierząt w Kołobrzegu a zwierząt gospodarskich – w 

gospodarstwie rolnym na podstawie zawartego porozumienia o współpracy  – kwota  

3.200,00 zł;  

 

b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych – kwota 

 50,00 zł ; 

 

c) prowadzenie stałej i aktywnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach 

internetowych gminy Ustronie Morskie- kwota 50,00 zł ; 

 

d) prowadzenie opłacanej z budżetu gminy Ustronie Morskie sterylizacji (kastracji) zwierząt 

bezdomnych, znajdujących się w schronisku oraz wolno żyjących kotów – kwota 800,00 zł ; 

 

e) podjęcie działań w sposób umożliwiający identyfikację zwierzęcia i kontakt z właścicielem 

– kwota 200,00 zł ; 

 

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na 

wypadek następstw zdarzeń drogowych – kwota 700,00 zł ;    

 

g) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami – kwota 500,00 zł. 

 

Radny Robert Saraban Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

Radny Stefan Dymański oznajmił, że byli zgodni co do tego projektu. Dodał, że muszą się 

pokłonić nad tymi kwotami, ale doszli do wniosku, iż te kwoty powinny być większe. 

Stwierdził, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji robi bardzo dobrą robotę. Stwierdził,  

że przekazywanie informacji na stronach internetowych i szukanie dla nich domu to jest to 

połączenie praktycznego z pożytecznym. 

 

Radny Mirosław Szymanek zapytał się jak wygląda kwota 500 złotych za kota rocznie. 

 

Roman Winiecki odpowiedział, że jest to karma dla kotów. 

 

Radny Mirosław Szymanek zapytał jak to działa w innych gminach.  

 

Roman Winiecki odpowiedział, że inne gminy mają znacznie więcej pieniędzy. 



 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/340/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 8-  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy 

Naukowo-Badawczej w wykorzystaniu przez Gminę energii słonecznej. 

Mecenas Marta Thiele- Staszewska oznajmiła, że celem porozumienia, o którym mowa w 

§1, jest określenie ram i zasad współpracy obejmującej naukowo-badawcze i organizacyjne 

relacje w dziedzinie ochrony środowiska na terenie gminy Ustronie Morskie, pod kontem 

prowadzenia prac naukowo-badawczych przez Społeczną Akademię Nauk w celu 

maksymalnego wykorzystania energii słonecznej (Fotowoltaiki) przez powołaną w tym celu 

Spółkę Gminną. Powiedziała, że niniejsze porozumienie ma na celu, poprzez współdziałanie 

Gminy Ustronie Morskie i Społecznej Akademii Nauk (art.9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645),  

przyczynienie się do lepszej realizacji zadań i celów w zakresie ochrony środowiska, poprzez 

zgłębianie wykorzystania i zastosowania energii odnawialnej.  

Działania te pozwolą powołanej Spółce – Gminna Energia Ustronie Morskie na 

efektywniejsze wykorzystanie energii odnawialnej, zminimalizowanie strat energetycznych 

oraz zapobieganie ewentualnym zagrożeniom w trakcie funkcjonowania farmy 

fotowoltaicznej. Natomiast Społeczna Akademia Nauk dzięki niniejszemu porozumieniu 

będzie mogła prowadzić badania naukowe oraz kształcić studentów w zakresach: ochrony 

środowiska oraz odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika).  Ponadto niniejsze porozumienie 

umożliwi Społecznej Akademii Nauk aplikowanie o środki pochodzące z Unii Europejskiej,  

co wpłynie na rozwój i wprowadzanie nowych zaawansowanych technologii, które pozwolą 

gminnej Spółce na ich innowacyjne wykorzystywanie w trakcie eksploatacji elektrowni 

słonecznej. Dodała, że projekt takiego porozumienia mniej więcej jest już gotowy. Oznajmiła, 

że ta współpraca będzie odpłatna 10 tysięcy złotych plus VAT miesięcznie. 

 

Piotr Byczkowiak poinformował, że porozumienie pisami projektu „ horyzont 2020” i są to 

nowe dofinansowania. Dodał, że są środki z Unii Europejskiej na badania, a oni chcą pomóc 

uczelniom. Oznajmił, że to uczelnie będą musiały składać wnioski i jest to perspektywa na 3-

5 lat. Poinformował, że w poniedziałek będą się spotykać z Politechnikami, a program 

wejdzie dopiero 2015 roku.  

  

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

Radny Stefan Dymański zapytał czy to porozumienie było konsultowane z uczelniami 

łącznie z kwotami. 



 

Mecenas Marta Thiele- Staszewska odpowiedziała, że tak. 

 

Radny Mirosław Szymanek oznajmił, że uczelnia w Łodzi jest uczelnią niepubliczną. 

Stwierdził, że jest to okazja dla uczelni do prowadzenia działań. Zapytał czy będzie to 

podpisane w dniu zakończenia inwestycji. 

 

Piotr Byczkowiak odpowiedział, że porozumienie już dzisiaj. Oznajmił, że ta uczelnia 

wyraziła taką chęć i nie wszystkie uczelnie są na to przygotowane. Poinformował, że drugą 

uczelnią jest Politechnika Koszalińska i już wie, że wyrazili aprobatę więc będą 

współpracować z dwiema uczelniami. Dodał, że ma być to współpraca wiązana. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/341/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy Naukowo-

Badawczej w wykorzystaniu przez Gminę energii słonecznej została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 9- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania 

Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji 

wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Piotr Byczkowiak oznajmił, że nowy okres programowania polityki spójności dla polski na 

lata 2014-2020, umożliwia  wprowadzenie nowych narzędzi wspierających rozwój 

terytorialny, jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne (zit). Narzędzie to zakłada 

delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór 

projektów, przygotowanie zasad wyboru projektów etc.) na poziom niższy niż regionalny 

(subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów. przy pomocy 

instrumentu zit, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów 

powiązanych z nimi funkcjonalnie będą mogły realizować zintegrowane przedsięwzięcia, 

łączące działania finansowane z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego i 

europejskiego funduszu społecznego. Oznajmił, że polegać to będzie na tym, iż zawiążą się 

programy, które zostaną wpisane do strategii. Poinformował, że to Koszalin będzie wiódł nad 

tym prym i łączy się to z tym ,że to właśnie Koszalin będzie pobierał najwięcej środków 

finansowych. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/342/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT 



w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych 

działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 10- 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 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 

Komisja zajmowała się tą sprawą w lipcu. Przypomniała, że podjęli już uchwałę, która została 

uchylona przez Wojewodę z braku szczegółowego uzasadnienia.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13, głosów „za”. 

Uchwała nr XLIX/343/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

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 11- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015r.  

Mecenas Marta Thiele- Staszewska oznajmiła, iż zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2009 r. o funduszu sołecki ( Dz. U. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. z Nr 157, poz 1241) rada gminy 

rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do 

dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża 

zgodę albo niewyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowy. Fundusz nie jest 

funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku 

sołectwa uchwalonego przez zebrania wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co 

najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, są zadaniami własnymi gminy, służą 

poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

W Gminie Ustronie Morskie obowiązywać będzie dotychczasowa zasada przyznawania 

środków na podstawie wniosków Sołtysów składanych do projektu budżetu 2015 roku. 

Dotychczas stosowana praktyka nie spowoduje usztywnienia środków budżetu, co uznać 

należy za korzystniejsze rozwiązanie. W związku z powyższym Rada Gminy w Ustroniu 

Morskim, jako organ wyłącznie właściwy do stosowania w sprawie możliwości 

wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki ( art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o 

funduszu sołeckim) podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego 2015 r.  

 

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

stwierdził, że dyskusja była na ten temat dosyć burzliwa, ale opinia Komisji była pozytywna. 

 



Radna Anna Britzen powiedziała, że ubolewa nad tą uchwałą. Zaapelowała bardzo gorąco 

do Sołtysów o zastanowienie się nad tym. Stwierdziła, że dzięki temu Sołtysi będą mieli 

większy wpływ na to co się dzieje i robi w danych miejscowościach. Ponownie poprosiła 

Sołtysów o zastanowienie się nad tym. 

 

Radny Marek Rojek powiedział, że próbował aby te fundusze zostały przyznane. Oznajmił, 

że oni wiedzą co jest im potrzebne w pierwszej kolejności. Dodał, że mają dzisiaj szansę ten 

projekt odrzucić i pokazać, że ludziom na wsi wierzą.  

 

Radny Tomasz Stanisławczyk  stwierdził, że kruczowo się tego trzymają. Poinformował, że 

o ich decyzji zdecydowało to, że Sołtysi nie wnioskowali o to.  

 

Radny Stefan Dymański poprosił o zapytanie Sołtysów co o tym sami myślą. Dodał, że 

Rada Sołecka powinna mieć swoje środki bo może coś wtedy powstanie. Powiedział, że on 

osobiście jest za tym, aby zagłosować negatywnie.  

 

Mecenas Marta Thiele- Staszewska oznajmiła, że w takim wypadku musiał by być 

alternatywny projekt uchwały, a termin jest do 21 marca 2014 roku więc trzeba ja podjąć 

dzisiaj. 

 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab przypomniał, iż dzień przed Komisją Budżetu 

Sołtysi mieli spotkanie z panem Wójtem i doszli do wnioski, że nie będą na tym korzystać. 

Zapytał czy Wójt kiedykolwiek im odmówił. 

 

Krzysztof Matuszewski Sołtys Wsi Sianożęty odpowiedział, że nie. 

 

Julian Rosiński Sołtys Wsi Ustronie Morskie również odpowiedział, że pan Wójt mu nigdy 

niczego nie odmówił. 

 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab oznajmił, iż skoro są sugestie od Radnych by 

stworzyć te fundusze to może przyszła kadencja to zmieni. 

 

Radny Mirosław Szymanek oznajmił, że to nie jest nowy temat. Pamięta, że koleżanka 

Radna kiedyś wnosiła takie uwagi o wyodrębnienie funduszy. Przypomniał, że jednym z 

trudności była sprawa rozliczenia tego i do tej pory nie wie czy Sołectwa są przygotowane w 

kwestii księgowości. Stwierdził, że nie wie czy są przygotowani w tym roku na takie zmiany i 

trzeba się na to przygotować. Zgodził się z Wiceprzewodniczącym, że nikt takiego wniosku 

nie składał. Dodał również, że nie wie czy trzeba będzie zmienić zapis statutów.  

 

Radna Anna Britzen oznajmił, iż jeżeli chodzi o ustawę z 2009 roku to Sołectwa muszą się 

jakoś dotrzeć z rozliczeniem tego, natomiast jeżeli chodzi o rozliczenie finansowe to 

prowadzi to Urząd Gminy. Przypomniała, że jeżeli wprowadzą te fundusze to wejdą one 

dopiero w 2015 roku więc mają czas na rozmowę z mieszkańcami. Dodała, aby nie robić nic 

na siłę. 



 

Radna Agnieszka Makowska powiedziała, iż z tego co pamięta to fundusze nie będą szły na 

inwestycje. 

 

Radny Marek Rojek stwierdził, że dzisiaj Sołtysi są bardzo przerażeni, że muszą robić 

drogi, ale się mylą. Dodał, aby ich nie oszukiwać takim mówieniem, a że Sołtysi nie składali 

wniosków to może nie wiedzieli, iż jest taka potrzeba albo po prostu zapomnieli. Oznajmił, że 

w przyszłym roku może ich tu nie być, a budżetu ustala się do końca roku. Poprosił o to aby 

dać im szansę. 

 

Julian Rosiński Sołtys Wsi Ustronie Morskie powiedział, że są nieprzygotowani i nie 

wiedzą jak to będzie wyglądało z rozliczeniami. Dodał, że osobiście przychyla się do tego jak 

jest teraz. 

Krzysztof Matuszewski Sołtys Wsi Sianożęty oznajmił, iż na potrzeby, które są realizowane 

w Sianożętach Wójt im nigdy nie odmówił. Powiedział, że obecna zasada jest bardzo dobra.  

Mirosław Mitkowski Sołtys Wsi Rusowo zapytał dlaczego jest to tak późno omawiane. 

Dodał, że on sam chciałby taki fundusz bo wtedy wie ile wydał, a ile ma. Oznajmił, że za te 

pieniądze mógłby sobie zorganizować jakiś festiwal czy paczki dla dzieci.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 7 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymuję się” 

Uchwała nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 roku  

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015r została 

podjęta jednogłośnie. 

5. Przedstawienie protokołów i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna Agnieszka Makowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że dwa 

protokoły obejmuje sprawozdanie więc zapozna wszystkich tylko ze sprawozdaniem. 

Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany samymi protokołami to są one umieszczone na 

Biuletynie Informacyjnym Publicznej na stronie Urzędu Gminy ( Sprawozdanie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu).Wiceprzewodniczący poprosił o przeniesienie punktu 6- 

Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym na następną Sesję Rady 

Gminy z powodu nieobecności pana Wójta i pana Sekretarza. Następnie poprosiło połączenie 

punktu 7 i 8 w jeden punkt. 

 

BRAK DYSKUSJI 

 

 

 



9. Zamknięcie sesji.  

Wiceprzewodniczący podziękował młodzieży za dzisiejszą obecność. Oznajmił, że 

mieszkańcy powinni interesować się sprawami Gminy. Poinformował ich, że w przyszłości to 

właśnie oni mogą zajmować ich miejsca. Powiedział również aby mieszkańcy nie krytykowali 

Radnych i niech nie myślą sobie, że jeżeli piszą na forum anonimowo to, to nie można ustalić 

kto to, ponieważ w obecnej formie można ustalić wszystko i za te słowa obraźliwe co pisze 

się o niektórych osobach trzeba ponieść odpowiedzialność i to nie będzie bezkarne. Dodał, że 

nie można kogoś opluwać za to się odpowiada i nie można w ten sposób robić. Jeżeli ktoś z 

mieszkańców coś ma i jest odważny ma jakąś inicjatywę to proszę przyjść i powiedzieć, 

proszę przyjść na dyżur. W związku z wyczerpaniem porządkuj obrad Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy zamknął XLIX Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania: 8
30

 – 11
30

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

Protokołowała: Aneta Matuszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


