
str. 1 
 

PROTOKÓŁ NR IV/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 27 LUTEGO 2015 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a) Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła IV Sesję Rady Gminy                       

w Ustroniu Morskim. Powitała wszystkich zgromadzonych.  

Radny Andrzej Basarab poprosił, aby przed przedstawieniem porządku obrad uczcić minutą 

ciszy zmarłego Radnego Powiatowego Wojciecha Molcana. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum. Przewodnicząca stwierdziła, że obecnych jest 10  Radnych (lista 

obecności-załącznik nr 1 do protokołu).  

c) przyjęcie protokołu nr III/2014 Sesji Rady Gminy z dnia  29 grudnia 2014 roku. 

 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych - dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na rzecz Gminy 

Ustronie Morskie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność osoby 

fizycznej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

F. Druk nr 6 – w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Wieniotowo  - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości  - dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8 – w sprawie nabycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. Druk nr 9 – w sprawie zbycia nieruchomości  -  dyskusja, podjęcie uchwały; 
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J. Druk nr 10 –w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w 

Stowarzyszeniu „Związek Miast i Gmin Morskich” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

K. Druk nr 11 –w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na 

terenie Gminy Ustronie Morskie  - dyskusja, podjęcie uchwały; 

L. Druk nr 12 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 – 

dyskusja, podjecie uchwały; 

Ł. Druk nr 13 – w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzone przez Gminę Ustronie 

Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że chciałaby wprowadzić 

autopoprawkę : 

M. Druk nr 14 - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 

2016 rok; 

N. Druk nr 15 - w sprawie wynagrodzenie Wójta Gminy Jerzego Kołakowskiego; 

O. Druk nr 16 - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok; 

P. Druk nr 17 - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Wolne wnioski. 

6. Głos mieszkańców. 

7. Zamknięcie sesji. 

Radny Denis Tomala powiedział, że każdy z radnych ślubował uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro gminy Ustronie 

Morskie. Stwierdził, że aby podejmować decyzje zgodnie z duchem ślubowania, niezbędne 

jest opracowanie tematów na komisjach. Dodał, że tematy proponowane do wprowadzenia w 

porządek obrad nie zostały rozpatrzone przez komisje z powodu braku niezbędnej 

dokumentacji, której nie dostarczyła Pani Skarbnik. Poinformował, że mimo starań Rady i 

zwołania kolejnej komisji 7 dni później, nie została dostarczona niezbędna dokumentacja w 

ustalonym terminie. Powiedział, że dokumenty zostały dane radnym 5 minut przed 

posiedzeniem komisji, co uniemożliwiło merytoryczne przygotowanie się do ich rozpatrzenia. 

Złożył wniosek formalny o nie wprowadzanie zmian do porządku obrad, czyli druk od 14 do 

17 i odesłanie projektów uchwał do rozpatrzenia przez komisje. 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że jest 11 radnych, a nie 10. Powiedział,                             

że wnioskuje o rozpatrzenie proponowanych projektów uchwał. Stwierdził, że ustawa                      
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o samorządzie mówi wyraźnie o tym, że Wójt może przedstawić projekty 7 dni przed sesją 

bez opinii prawnej. Dodał, że Pan Wójt skorzystał z tej możliwości. Oznajmił, że praca Rady 

zmierza w złym kierunku, dlatego wnioskuje o rozsądek i wprowadzenie projektów uchwał. 

Dopowiedział, że nie jest to rażące naruszenie prawa. 

Radny Denis Tomala powiedział, że szanuje swoich wyborców. Dopowiedział, że każdy 

wyborca, który na niego zagłosował był przekonany, że każde decyzje będą świadome. 

Dodał, że aby decyzje były świadome potrzebuje dokumentacji i czasu, aby się z nią 

zapoznać. Poinformował, że podtrzymuje swój wniosek o nie wprowadzanie zmian do 

porządku prosząc Przewodniczącą Rady o przegłosowanie w/w wniosku.  

GŁOSOWANIE ZA ODRZUCENIEM WPROWADZANYCH AUTOPOPRAWEK:  

Udział w głosowaniu wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 7 głosów „za” , 4 głosy „przeciw’, 0 „wstrzymujących” 

Przedstawiona sprawa  została przyjęta jednogłośnie 

 

 

GŁOSOWANIE ZA PORZĄDKIEM OBRAD BEZ POPRAWEK:  

Udział w głosowaniu wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa  została przyjęta jednogłośnie 

 

 

 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

 Druk nr 1- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski złożył wniosek formalny o zwiększenie bonifikaty do 80 %  

na sprzedaż lokali wymienionych w druku nr 1. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że mieszkańcy ponieśli duże nakłady na lokale, dlatego 

po głębszej analizie materiałów uważa, że jest to zasadne, aby iść w kierunku zbycia lokali 

komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców, aby w przyszłości nie obciążały one 

budżetu. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że popiera przedmówcę, ale bez odliczania nakładów. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że jedyna kwestia, o jakiej mogą 

zadecydować Radni to jest procentowa ilość bonifikaty. Stwierdziła, że nie mogą ingerować 

w uwzględnienie nakładów, ponieważ prawo na to nie pozwala. Dodała, że bonifikatę udziela 

się do całości.  

Radny Marek Leciaho zapytał kto miał materiały dotyczące nakładanych inwestycji                    

w wymienionych pomieszczeniach. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że na poprzednich komisjach byli 

przedstawiciele bloku, którzy mówili o poniesionych nakładach. Dopowiedział, że dowodem 

na to są oględziny rzeczoznawcy.  

Radny Marek Leciaho złożył dalej idący wniosek. Powiedział, że zgadza się z tym, aby                     

w § 2 zwiększyć bonifikatę do 80 %.Wniósł, o wykreślenie § 3, oraz aby § 4 zmienić na § 3,                      

a kolejny zamienić na § 4. Oznajmił, że zadał sobie trochę trudu przy analizie uchwał                              

z okresu 3 minionych kadencji dotyczących sprzedaży lokali. Stwierdził, że obostrzenia 

normy prawnej zawartej w § 3 niniejszej uchwały w ogóle nie istniały, a jeżeli już to istniał 

tylko zapis o następującej treści „ bonifikata wymieniona w uchwale może być udzielona 

najemcy, który na stałe zamieszkuje w lokalu” min. uchwały: III/13/2014, XI/69/2011, 

XXVIII/190/2012 i LIII/381/2014. Powiedział, że  oczekuje, iż uchwały podejmowane przez 

Radę Gminy będą traktowały wszystkich mieszkańców jednakowo i nie będą nikogo 

dyskryminowały. Nadmienił, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 32 mówi,                      

że wszyscy są wobec prawa równi; wszyscy maja prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne; nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Wobec powyższego wniósł o dokonanie poprawki   

i przegłosowanie złożonego w/w wniosku. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że każda sprawa jest inna, ponieważ niektóre 

budynki są w lepszym lub gorszym stanie, dlatego nie można podnosić do jednej rangi.  

Radny Andrzej Basarab poprosił, aby Pani Mecenas wypowiedziała się w sprawie wniosku 

Radnego Leciaho.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że nie jest to niezgodne z prawem, jeżeli 

chodzi o sprzedaż lokali. Dopowiedziała, że poprzez ten zapis z którego można zrezygnować 

Gmina chciała doprecyzować sprzedaż na rzecz najemców.  

Radny Denis Tomala zaproponował, aby poddać wniosek pod głosowanie. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wnioskuje aby podnieść pod głosowanie                          

po wniesionych poprawkach, czyli bonifikata 80 % i wykreślenie § 3, zmiana § 4 na § 3,                 

a kolejnego na § 4. 

GŁOSOWANIE za przyjęciem poprawek do projektu uchwały w sprawie sprzedaży 

lokali mieszkalnych – Osiedlowa 2 A: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych  

Oddano 10  głosów „za”, 1 „wstrzymujący”, 0 „przeciw” 

Poprawki do projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy 

Osiedlowej 2A zostały przyjęte większością głosów.  
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GŁOSOWANIE za przyjęciem uchwały: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych  

Oddano 10  głosów „za”, 1 „wstrzymujący”, 0 „przeciw” 

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 2 - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie. 

Radny Denis Tomala powiedział, że komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała 

opinie pozytywną.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz poprosił wnioskodawcę o uzasadnienie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wymieniona w uchwale działka nr 361/7 

stanowi własność Gminy Ustronie Morskie i położona jest w obrębie ewidencyjnym 

oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 46 UTM – zabudowa 

usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Dopowiedział, że dostęp komunikacyjny do publicznej drogi gminnej zostanie zapewniony 

poprzez ustanowienie służebności gruntowej. Poinformował, że sprzedaż przedmiotowej 

nieruchomości pozwoli na realizację dochodów budżetu gminy ze sprzedaży nieruchomości 

gminnych.  

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem uchwały: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych  

Oddano 11  głosów „za” 

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie 

została podjęta jednogłośnie.  

 

Druk nr 3- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotychczasowi dzierżawcy części działki 

gruntu numer 184/9 o  łącznej powierzchni 26 m2 oraz działki 184/10 o powierzchni 15 m2 położonych 

w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie wystąpili z wnioskami o przedłużenie umów dzierżawy. 

Dopowiedział, że cel lokalizacji to garaże. Dodał, że stosownie do zapisów art.18 pkt 9 lit.a) ustawy 

o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy zalicza się m.in. wyrażanie zgody na 

oddanie w dzierżawę nieruchomości, w celu zawarcia kolejnych umów dzierżawy. 

Radny Denis Tomala powiedział, że komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała 

opinie pozytywną.  
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych  

Oddano 11  głosów „za” 

Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie.  

 

W czasie obrad dołączył nieobecny Radny Stanisław Bęben oraz Rady Roman Żołnierczuk. 

 

Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na rzecz Gminy 

Ustronie Morskie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność osoby 

fizycznej.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w związku z potrzebą ustalenia warunków 

korzystania z terenu działki gruntu numer 218/11 w zakresie możliwości przejazdu                              

i przechodu przez współwłaścicieli  lokali mieszkalnych położonych w budynku 

wielorodzinnym posadowionym na działce gruntu numer 218/10 w Ustroniu Morskim przy 

ul. Górnej 32 „A”, „ B” i „C” proponuje się ustalenie nieodpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez teren działki numer 

218/11 w celu dojścia i dojazdu do działki gruntu numer 218/10. Dopowiedział, że Gmina jest 

właścicielem 4 lokali mieszkalnych, z którymi związany jest  łączny udział do 8939/100000 

części w działce gruntu nr 218/10.  

Radny Denis Tomala powiedział, że komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała 

opinie pozytywną.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że pamięta z komisji, że była opiniowana 

służebność na całej długości działki 218/11, a na mapce jest zaznaczone tylko przy posesji. 

Zapytał, czy tak jest faktycznie, czy tak jak na rysunku. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeżeli opiniowana była całość, to uchwała 

dotyczy całości. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że na rysunku jest zaznaczony tylko odcinek od 

działki  218/10, tylko przy granicy tej działki. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że pozostałe działki nie są Gminy. 

Dopowiedział, że mieszkańcy bloku obawiają się, że po zagospodarowaniu tego terenu przez 

właściciela gruntów może zaistnieć kolizja z dostępnością do bloku. Dodał, że z tego względu 

musi zostać podjęta uchwała.  
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na rzecz Gminy Ustronie Morskie 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Radny Stanisław Bęben przeprosił za spóźnienie. Dopowiedział, iż sądził, że sesja 

planowana jest na godzinę 10:00.  

 

Druk nr 5 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotychczasowi dzierżawcy części działki 

gruntu numer 186/3 o  łącznej powierzchni 978 m
2
 położonej w obrębie ewidencyjnym 

Ustronie Morskie wystąpili z wnioskami o przedłużenie umów dzierżawy na kolejny okres 

czasu. Grunt będący przedmiotem dotychczasowych umów wykorzystywany jest na cele 

ogródków przydomowych.  

Radny Denis Tomala powiedział, że komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała 

opinie pozytywną.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie 

 

Druk nr 6 – w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Wieniotowo.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że celem realizacji dochodów budżetu gminy 

ze sprzedaży nieruchomości przekłada się projekt uchwały dotyczący zbycia nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym Wieniotowo oznaczonych numerami geodezyjnymi 35/81 

i 35/82. Dopowiedział, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 
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47UT przeznaczonym na cele zabudowy usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług 

towarzyszących. 

Radny Denis Tomala powiedział, że komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała 

opinie pozytywną.  

Radny Marek Leciaho postawił wniosek formalny o odrzucenie uchwały. Powiedział, że na 

mapce są zaznaczone tylko dwie działki tj. 35/82 i 35/81. Dopowiedział, że działka 35/82 nie 

stanowi problemu, natomiast sprzedaż działki 38/24, 35/28 przy połączeniu działki 35/83 

łącznie z drogą 35/79 spowoduje, że teren ten będzie zamknięty dla mieszkańców co najmniej 

na odległość 500 metrów. Dodał, że połączenie działki 35/61 i 35/81 spowoduje brak 

możliwości dojścia do morza. Powiedział, że przy drodze gminnej znajdującej się na działce 

35/30 znajduje się ok. 30 działek przeznaczonych do sprzedaży. Oznajmił, że uważa, iż na 

chwilę obecną nie jest sensowne sprzedawanie działki, dopóki nie zostanie wyznaczony grunt 

dający dojście do morza. Wnioskował, o wytyczenie w pierwszej kolejności drogi do morza,           

a w następnej kolejności sprzedaż działek.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że droga jest już wytyczona i istnieje                             

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego co daje dostępność do morza                        

z dwóch stron. Dopowiedział, że w poprzedniej kadencji została zrobiona ścieżka, aby 

mieszkańcy mogli dojść do morza od strony zachodniej. Dodał, że drogi zostały wytyczone 

poprzez zamianę gruntów Gminy z WAMem. Oznajmił, że na przyszłe lata zostało 

zaplanowanych sporo inwestycji, które będą przynosiły też zyski. Dopowiedział, że jeżeli 

Gmina nie będzie sprzedawała działek to nie będzie środków na zadania i utraci przyznane 

już dofinansowania. Poprosił o rozwagę i roztropność ponieważ jest jeszcze wiele rzeczy do 

zrealizowania takich jak np. boisko sportowe z placem zabaw na ul. Górnej.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie jest przeciwny sprzedaży. Poprosił o wskazanie 

drogi na załączonej mapce. 

Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przypomniała, że mowa jest o sprzedaży 

dwóch działek. Poinformowała, że drogi są własnością gminy.  

Przerwa. 

Po przerwie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że po wyjaśnieniach złożonych w czasie przerwy cofa 

swój wniosek o odrzucenie uchwały. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, jaką ma Pan Wójt wizję rozwoju Ustronia Morskiego. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że mimo, iż nie jest to punkt dotyczący 

interpelacji i zapytań odpowie na pytanie. Poinformował, że na ostatnim spotkaniu                              

z kierownikami i dyrektorami jednostek rozwój Gminy Ustronie Morskie był przedmiotem 
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rozmów. Zasugerował, że trzeba w tej sprawie zwołać komisję wspólną, aby pomysły wyszły 

też od Radnych. Dopowiedział, że trzeba zakończyć inwestycje rozpoczęte w poprzedniej 

kadencji. Powiadomił, że jest po rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem 

Morskim i byłym marszałkiem województwa zachodniopomorskiego panem Zbigniewem 

Zychowiczem w sprawie opracowania nowej strategii.  

Radny Denis Tomala powiedział, że w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Wieniotowo komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała opinie 

pozytywną.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wieniotowo została 

podjęta jednogłośnie 

 

Druk nr 7 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości . 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski poprosił o przedstawienie uzasadnienia do uchwały 

dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorza Czachorowskiego. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział,                       

że dotychczasowi dzierżawcy sanitariatów zwrócili się z wnioskiem o przedłużenie umów                 

na kolejny okres czasu, tj. na 3 lata. Dopowiedział, że zgodnie z zapisem ustawy 

o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy zalicza się m.in. wyrażanie 

zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, w celu zawarcia kolejnych umów dzierżawy, 

jeżeli ich przedmiotem są te same nieruchomości. Dodał, że w związku z tym, że wniosek 

dotyczy zawarcia kolejnych umów niezbędne jest podjęcie w tym zakresie stosownej 

uchwały. 

Radny Denis Tomala powiedział, że komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wydała 

opinie pozytywną. 

Radna Marzena Molcan zapytał, czy dotychczasowi dzierżawcy wywiązują się z umów.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski odpowiedział, 

że dzierżawcy nie mają zaległości.  

Radny Tomasz Rymaszewski zauważył, że na komisji budżetu mowa była o 12 kontenerach, 

a w uchwale jest 9. 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski odpowiedział, 

że Gmina nie dysponuje terenem co do trzech kontenerów przy ulicy Plażowej, Północnej                    

i Sztormowej. Dopowiedział, że w związku z tym te 3 kontenery będą przedmiotem 

dzierżawy w późniejszym terminie. 

Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa powiedziała, że po uzyskaniu zgody                         

i tytułu prawnego do gruntu. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest przewidziany kontener na terenie Wieniotowa. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski odpowiedział, 

że nie prowadzi inwestycji. Dopowiedział, że jest to pytanie do referatu Inwestycji                            

i Gospodarki Komunalnej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w Wieniotowie nie ma podłączenia                

wod-kan. Dopowiedział, że jest problem z dojazdem i upilnowaniem. Dodał, że musiałby                   

to  być obiekt stały. Poinformował, że otrzymał projekt toalet samoobsługowych i myśli nad 

postawieniem takiego obiektu na terenie Gminy. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla podkreślił, że wszystkie zadania są powiązane                             

z dochodami do budżetu, które związane są ze sprzedażą nieruchomości. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 8 – w sprawie nabycia nieruchomości. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nabycie wymienionej w uchwale działki                   

Nr 472/3 następuje w związku ze złożonym wnioskiem jej właścicieli o nabycie przez gminę 

prawa własności nieodpłatnie. Przedmiotowa działka gruntu wykorzystywana jest jako droga 

i stanowi poszerzenie istniejącej drogi gminnej ul. Kwiatowej.  

Radny Denis Tomala powiedział, że w sprawie nabycia nieruchomości komisja Budżetu                    

i Rozwoju Gospodarczego wydała opinie pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 
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W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 9 – w sprawie zbycia nieruchomości.    

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że z wnioskami o nabycie działek 

oznaczonych numerami 62/44 i 259/56 gruntu niezabudowanego w celu poprawy warunków 

zagospodarowania wystąpili właściciele nieruchomości przyległych. Wymienione 

w niniejszym projekcie uchwały działki, ze względu na ich położenie, kształt oraz wielkość, 

nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości sprzedaż nastąpi w trybie 

art. 37 ust. 2 pkt. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. w drodze 

bezprzetargowej.  

Radny Denis Tomala powiedział, że w sprawie zbycia nieruchomości komisja Budżetu                    

i Rozwoju Gospodarczego wydała opinie pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 10 –w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu 

„Związek Miast i Gmin Morskich”. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że przedstawiony projekt wiele znaczy, 

ponieważ Gmina ma głos w Parlamencie w Gminach nadmorskich. Dopowiedział, że opłaty 

nie są duże, a korzyścią jest np. refulacja. Dodał, że w poprzedniej kadencji Gminę 

reprezentował Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w poprzedniej kadencji Pan Sekretarz pełnił 

swoją funkcję wzorowo. Dopowiedział, że z tego, co wie w stowarzyszeniu nie ma radnych. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wśród składu ok. 40 gmin zdarzają się 

Radni. Dopowiedział, że najważniejszy jest kontakty z Urzędami Morskimi z Gdyni, Słupska 

i Szczecina, którego przedstawiciele uczestniczą w spotkaniach.  
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu „Związek 

Miast i Gmin Morskich” została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 11 –w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie 

Gminy Ustronie Morskie.   

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że obowiązek podjęcia uchwały powstaje na 

podstawie art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt. 2 oraz  art. 36 ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dopowiedział, że w załączeniu został przedstawiony 

harmonogram zebrań wiejskich i proponowany porządek obrad. 

Radny Denis Tomala powiedział, że zauważył, że nie została jeszcze podjęta uchwała,                          

a zostały już ogłoszone informacje dot. wyborów sołeckich. Dopowiedział, że powinna być 

odwrotna kolejność. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że potwierdza, że tak powinno być. 

Dopowiedział, że chciał, aby mieszkańcy zostali poinformowani wcześniej.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy 

Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 12 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział,              

że w związku z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt corocznie do 31 marca Rad Gminy 

w drodze uchwały ma obowiązek przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie”. Poinformował,              

że w programie wskazuje się koordynatora poszczególnych zadań oraz wysokość środków 
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finansowych zaplanowanych na dany rok w budżecie Gminy Ustronie Morskie. Poprosił                 

o podjęcie uchwały. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego wydała opinię pozytywną w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na 

rok 2015. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w § 4 pkt. 1 regulaminu mowa jest o zapewnieniu 

całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw 

drogowych. Zapytał z kim jest została podpisana umowa. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział,              

że z panią Cios, weterynarz z Gminy Ustronie Morskie. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w pkt. 4  rozdział 5 jest błąd, ponieważ mowa jest                         

o Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym „HUBNER” w Dygowie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że wcześniej została zawarta umowa                          

z zakładem weterynaryjnym w Dygowie lata wstecz. Dopowiedział, że nie można teraz 

rozwiązać umowy. Dodał, że Urząd jest za tym, aby obowiązki weterynarza przejęła Pani 

Cios mieszkająca w Ustroniu Morskim, ponieważ będzie możliwość całodobowej opieki 

weterynaryjnej. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że w związku z przyjęciem programu                              

dot. walki z bezdomnością zwierząt chciałaby podziękować Panu Dyrektorowi za bardzo 

dobrą współpracę. Dopowiedziała, że nigdy nie spotkała się z odmową ze strony Dyrektora                        

w w/w sprawie. Podała przykład klatek na zimę dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizacji. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział,              

że zostały wykonane 4 klatki dla zwierząt, z czego jedna klatka została kupiona, a trzy 

wykonane przez pracownika Gosiru.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 została podjęta 

jednogłośnie. 
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Druk nr 13 – w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzone przez Gminę Ustronie 

Morskie.  

Radna Zofia Majewska powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego wydała opinię pozytywną w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby 

punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola 

prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie. Poinformowała, że w posiedzeniu komisji 

uczestniczyła Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Dorota Lipnicka-Fiuk, która 

przedstawiła w/w projekt uchwały. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za” 

Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 roku                             

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzone przez Gminę 

Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie.  

 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Radni otrzymali skrót ważniejszych spotkań.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał czego dotyczyło spotkanie w sprawie Farmy 

Fotowoltaicznej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że I etap dot. rekultywacji wysypiska został 

zakończony. Dopowiedział, że w tej chwili przystępuje się do montażu elementów elementów 

towarzyszących konstrukcji płyt. Dodał, że kontrola z Urzędu Marszałkowskiego wyszła 

bardzo pozytywnie. Dopowiedział, że trwają prace dotyczące membrany. Poinformował,                  

że trwają rozmowy z wykonawcą dot. elementy w specyfikacji. Powiadomił, że rozmowy te 

nie maja skutków finansowych. Dodał, że przy budowie basenu też odbywały się spotkania, 

ponieważ trzeba rozmawiać o tym, co się dzieje. 

Radny Marek Leciaho zapytał o termin realizacji zadania. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie ma żadnych poślizgów. Dodał, że do                   

30 kwietnia inwestycja powinna się zakończyć. Dopowiedział, że trwające rozmowy dotyczą 
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tez poprawienia drogi dojazdowej. Poinformował, że Farma Fotowoltaiczna będzie 

ubezpieczona. Dodał, że planowany jest oficjalny odbiór inwestycji na który zostaną 

zaproszeni Radni poprzedniej i obecnej kadencji, ponieważ jest to sukces wszystkich. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że od 7 do 10 maja planowane                   

są w Gminie dni otwarte funduszy europejskich, które cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Dopowiedziała, że będzie oprawa medialna i wszyscy zainteresowani będą mogli nieodpłatnie 

zwiedzić. 

Radny Zenon Wajgert zapytał czego dotyczyło i jakie zapadły decyzje na spotkaniu                         

w sprawie drogi S-11. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że droga S-11 i S-6 będą połączone między 

Kołobrzegiem a Koszalinem następnie rozwidlenie będzie szło w stronę Szczecinka. 

Poinformował, że nie ma pieniędzy na obwodnicę Szczecinka i Bobolic. Powiadomił, ze 

został wyłoniony generalny wykonawca do realizacji odcinka Kołobrzeg-Koszalin. 

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy wykonawca Farmy Fotowoltaicznej przywróci stan 

drogi Ku Słońcu. Dopowiedział, że ze względów bezpieczeństwa warto na wzniesieniu ulicy 

Ku Słońcu zamontować próg zwalniający i oświetlenie. Poinformował, że zostały na w/w 

ulicę nawiezione zostały korzenie, które wymagają uprzątnięcia. 

Radny Denis Tomala powiedział, że ze względów bezpieczeństwa w Rusowie przy placu 

zabaw warto również założyć próg zwalniający, jako element przestrzegania prędkości. 

Zapytał czy droga krajowa nr 11 nie zostanie oddana na rzecz Gminy.   

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie ma takiej opcji, aby Gmina przejęła w/w 

drogą w takim stanie w jakim jest. Poinformował, że może ona zostać skategoryzowana jako 

droga wojewódzka. 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Wolne wnioski. 

Radny Zenon Wajgert zapytał o co chodzi z użytkowaniem mola w sezonie letnim. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że odbyło się spotkanie z Kapitanatem Portu 

Kołobrzeg. Dopowiedział, że Gmina dzierżawi część nadbrzeża mola. Powiadomił,                                  

że powstał problem dot. braku dokumentów mówiących o tym kto wybudował molo. Dodał, 

że z tego, co wie, molo zostało wybudowane przez Zarząd Melioracji i Urząd Gminy, ale nie 

ma na to dokumentów. Poinformował, że Gmina jest w trakcie rozwiązywania problemu oraz 

uzyskania opinii dot. zgody na cumowanie. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział,              

że nie odważy się wydzierżawić mola pod działalność, ponieważ wszystko jest dobrze do 

momentu kiedy nie stanie się jakaś tragedia. Dopowiedział, że z tego, co się zorientował molo 

powstało ok. roku 1985 i prawdopodobnie dokumentacja może znajdować się w Zarządzie 
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Melioracji, dlatego też wystąpił o nią z wnioskiem. Dodał, że molo może być pokłosiem 

inwestycji polegającej na odwodnieniu terenu. Poinformował, że prawdopodobnie pozwolenia 

na budowę i odbioru technicznego nie było. Oznajmił, że dokumenty trzeba znaleźć, 

natomiast, jeśli do tego nie dojdzie trzeba rozpocząć procedurę oddania mola do użytku, aby 

statki mogły cumować legalnie. 

Radny Marek Leciaho zapytał, do kogo należy taras widokowy na wysokości Wodnika. 

Dopytywał czy są odbiory techniczne tarasu.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

w dniu wczorajszym były kończone prace modernizacyjne tarasu. Dopowiedział, że zostały 

wymienione barierki i deski. 

Radny Marek Leciaho zapytał czy jest dokumentacja i odbioru techniczne. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział,                

że nie sądzi. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że po zrobieniu refulacji i opaski brzegowej 

dobrze by było zrobić taras widokowy i zejście.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, co ze światłowodami. Powiedział, że rozkopany jest 

chodnik. Zapytał, czy jest przewidziana naprawa drogi koło Chaty Dworskiej. Poprosił                       

o informację kto reprezentuje gminę w LGD w Gościnie i czy jest możliwość przedstawienia 

sprawozdania z działań. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w poprzedniej kadencji Gminę reprezentował 

Tomasz Stanisławczyk. Powiadomił, że grupa ta wygasa, ale powstaje nowa. Dodał, że 

odbyło się spotkanie na którym Wójt nie uczestniczył, ponieważ został poinformowany                   

w ostatniej chwili. Dopowiedział, że ma powstać nowa grupa i będzie potrzebny 

przedstawiciel z Rady Gminy.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest konstruowana strategia Siły w Grupie. 

Dopowiedział, że jak powstanie strategia będą wybierani delegaci. Powiadomił, że Gmina 

będzie zaproszona do odbioru realizacji światłowodów. Powiedział, że ma zapewnienie z 

Zarządu Dróg dot. malowania znaków poziomych oraz łatania dziur na powierzchniach dróg 

powiatowych.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest po rozmowie ze Starostą w sprawie drogi 

do Sianożąt. Poinformował, że wnioskuje o wymianę nawierzchni od kapliczki do ronda. 

Dopowiedział, że Powiat nie chciał realizować drogi na ulicy Polnej, ale dzięki staraniom na 

Radzie Powiatu dojdzie do realizacji.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że budżet przyjęty przez Powiat jest jednym                       

z najgorszych i najcięższych na przestrzeni ostatnich lat. Dopowiedział, że na spotkaniu                          

z firmą Opeus był poruszany temat uszkodzonej lampy w Bagiczu. Dodał, że firma Opeus 
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uznała roszczenia Gminy za zasadne i pokryje koszty naprawy. Oznajmił, że przepuszcza,                  

iż uda się wynegocjować naprawę uszkodzonej drogi.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy jest planowana droga przy chacie dworskiej 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że na chwilę obecną nie. Dopowiedział, że 

firma Frans pol planuje tam inwestycje. Dodał, że są w Gminie drogi w gorszym stanie. 

Dopowiedział, że dopóki jest ta droga utwardzona trzeba poczekać, Az inwestor zakończy 

inwestycję. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że słusznie Radny Leciaho zwrócił uwagę w sprawie 

tarasu. Dopowiedział, że naprawa desek i wymiana barierek to nie wszystko. Trzeba uzyskać 

informacje ile osób może na tarasie przebywać. Oznajmił, że taras ten powstał jak była 

robiona opaska koło Astry za Wójta Zielińskiego. Dodał, że jeżeli ten obiekt ma stać się 

zagrożeniem to lepiej go zlikwidować. Zapytał, czy to prawda, że ma powstać market na ulicy 

Kolejowej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że podziela zdanie w sprawie tarasu. 

Dopowiedział, że słyszał o sytuacji, że pracownik Urzędu dostał trzy lata kary więzienia za 

zaniedbania dot. braku dokumentacji. Oznajmił, że rozważa, aby po zrobieniu opaski zrobić 

zejście z jednej i drugiej strony. Dopowiedział, że jest sporządzona dokumentacja na zejście 

numer 14 i 15 przewidziane dla osób niepełnosprawnych oraz zejście z tarasem widokowym 

na ulicy Plażowej w Sianożętach. Powiedział, że Gmina zabiega o środki na realizację 

zjazdów na ulicy Północnej i przy Amfiteatrze. Dodał, że do tych zjazdów nie ma projektów. 

Powiadomił, że na ulicy Kolejowej powstaje market Dino znany w Wielkopolsce. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał jak duży będzie w/w market. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że ok. 800 m. Dopowiedział, że dla Gminy 

będzie to zysk w formie podatków. Dodał, że market powstanie na pierwszej działce po lewej 

stronie na wprost od straży.  

Radny Andrzej Basarab zasugerował, żeby przeznaczyć pracownika z Urzędu                              

do przeprowadzania kontroli dot. porządku na drogach , aby egzekwować i pilnować 

inwestorów by nie zanieczyszczali dróg gminnych. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że inwestor na ulicy Osiedlowej został ukarany 

mandatem, ponieważ min. palone było ognisko i zabłocona była droga.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że na parkingu na którym zakopała się koparka 

nie został wyrównany teren.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to na gminnej działce i zostanie to 

zrobione. 
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Radny Zenon Wajgert powiedział, że zejście na plaże przy ulicy Plażowej nie zostało ujęte 

w budżecie Gminy na rok 2015. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że będą trzy zejścia.  

Radny Zenon Wajgert zapytał czy można uzyskać sprawozdanie z okresu działalności 

Lokalnej Grupy Rybackiej dot. uzyskanej przez Gminę kwoty pieniędzy wraz z ich 

przeznaczeniem.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawozdanie znajduje się na stronie 

internetowej Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Dopowiedział, że aby przystąpić               

do Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej trzeba być rybakiem. Dodał, że były problemy, 

ponieważ ministerstwo nie chciało zatwierdzić. Poinformował, że grupa ta która była zamyka 

się. Dodał, że trzeba przygotować strategię działalności grupy. Powiadomił, że były 

wyznaczone w Gminie dwie osoby. Oznajmił, że był to Pan Marek Iwańczyk i Pan Piotr 

Byczkowiak. Poinformował, że w Grupie tej nie mogą uczestniczyć jednostki samorządu 

terytorialnego, które nie są związane z morzem. Dopowiedział, że bardzo ważne jest, aby 

opracować strategie na potrzeby Gminy Ustronie Morskie, ponieważ bez tej strategii nie 

będzie można pozyskać środków np. na konkretne zejścia na plaże. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał kiedy rozpocznie się realizacja budowy parkingu                

i placu zabaw przy ulicy Górnej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Gmina czeka na rozdanie środków. Dodał, że 

warto poczekać, aby zrobić inwestycję wraz z boiskiem wielofunkcyjnym raz a  dobrze.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał o przybliżony czas. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał, jakiej wielkości i do czego ma służyć w/w boisko. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że będzie to boisko wielofunkcyjne. 

Dopowiedział, że wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w referacie Inwestycji                          

i Gospodarki Komunalnej. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że inwestycje będą realizowane pod warunkiem, że nie 

będą wstrzymywane sprzedaże działek. 

Radny Stanisław Bęben zapytał w czyjej gestii jest naprawa urządzeń drogowych na ulicy 

Wiejskiej. Dopowiedział, że chodzi o ograniczniki prędkości. Powiadomił, że był świadkiem 

na ulicy Wiejskiej, gdzie omal nie doszło do kolizji  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że droga jest niebezpieczna. Dopowiedział, że 

jest ona w planie po otwarciu farmy fotowoltaicznej. Dopowiedział, że chciałby od ulicy 

Wiejskiej do Słonecznej wymienić nawierzchnię. Dodał, że jeśli chodzi o naprawy wyłoniony 

wykonawca będzie robił szczątkowe naprawy w miarę możliwości finansowych. 
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Radny Marek Leciaho powiedział, że wszelkiego rodzaju ograniczenia prędkości                          

w obszarze zabudowanym naukowo udowodniono, że nic nie dają. Dodał, że progi nie dają za 

wiele. Dopowiedział, że najważniejszy jest rozsądek kierowcy. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że uważa, iż progi zwalniające pełnią swoją rolę. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy siłownia przy basenie została już odebrana. 

Dopowiedział, że są zastrzeżenia do kilku urządzeń. Poinformował, że PZU organizuje 

program „ Ścieżki zdrowia PZU”. Dodał, że wkład własny Gminy to 10 000,00 zł, a jeżeli się 

uda wygrać resztę zapewnia PZU. Oznajmił, że warto się zastanowić nad w/w projektem, 

ponieważ jest to doskonała promocja dla Gminy. Dopowiedział, że czas jest do 15 marca. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Gmina korzystała z dofinansowania PZU np. 

przy zakupie wozu strażackiego. Dopowiedział, że warto skorzystać. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jeżeli Urząd przystąpi do projektu potrzebna 

będzie inicjatywa grupy mieszkańców. Dopowiedział, że trzeba zastanowić się nad 

zagospodarowaniem terenu od bloku wojskowego przy ulicy Wojska Polskiego w stronę 

rzeczki czerwonej, ponieważ projekt ten wymaga znalezienia pętli 2-3 km. Dodał, że są to 

ostatnie tereny zielone, które trzeba zagospodarować.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że od 2011 roku toczą się rozmowny na ten 

temat. Dopowiedział, że trzeba wprowadzić w/w zadanie budżetowo oraz wyłonić projektanta 

i przeprowadzić wszystko wg procedur.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że projektem i dokumentacją zajmie się PZU. 

Dopowiedział, że zadaniem Gminy jest wskazanie terenu i zabezpieczenie kwoty                          

10 000,00 zł.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że warto zapoznać się z projektem. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że warto wprowadzić w Gminie konsultacje 

społeczne. Dopowiedział, że łączą one działania ludzi z Urzędem i Radą Gminy. Dodał, że 

warto w fazie projektowej przedstawić informacje mieszkańcom. Zapytał, czy w projekcie 

boiska wielofunkcyjnego przewiduje się boisko do piłki ręcznej, które mogłoby przyciągać do 

Gminy grupy o takim charakterze. Oznajmił, że w tym roku przypada 25 rocznica samorządu 

terytorialnego. Powiedział, że w momencie, kiedy była rozmowa o otwarciu fotowoltaiki     

zastanawiał się, czy nie warto by było połączyć tych dwóch wydarzeń poprzez zaproszenie 

wszystkich Radnych, aby  przypomnieć mieszkańcom co się wydarzyło w  Gminie w ciągu 25 

lat w Gminie Ustronie Morskie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł. Dodał, że jedzie 

do Poznania na spotkanie z samorządowcami, w którym uczestniczyć będzie Pan Prezydent.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wpłynęło pismo od Pani Sztark z prośbą               

o przesłanie listy nazwisk wszystkich radnych poprzednich kadencji. Powiadomił, że Pani 
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Sztark chciałaby uczestniczyć w uroczystościach w Ustroniu Morskim. Poinformował, że 

trzeba zastanowić się nad wygospodarowaniem środków z budżetu gminy. Powiedział, że 

jeśli chodzi o konsultacje dot. ulicy Górnej to były one prowadzone. Dodał, że boisko 

funkcyjne, które jest amatorsko wystarczy do gry w piłkę ręczną. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że przy basenie planowana jest hala sportowa. 

Dodał, że chce, aby powstało centrum sportowe z halą. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w związku z tym, że sesja kończy się optymistycznym 

akcentem, uważa, iż jest już czas, aby każda sesja rozpoczynała się w ten sposób. 

Dopowiedział, iż uważa, że to czas, aby każda ze stron dała z siebie więcej. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że istotna jest merytoryczna dyskusja, a nie na 

zasadzie nie, bo nie.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, zgoda buduje niezgoda rujnuje. Dodał, że nie 

każdy wie jak wygląda praca w samorządzie. Dopowiedział, że w latach 90 w Wodniku były 

organizowane szkolenia dla Radnych, które trwały nawet dwa dni. Dodał, że wszystko się 

zmienia. Poinformował, że kiedyś był zarząd, którego teraz nie ma. Powiedział, że w związku 

z tym, że szkolenia są odwoływane zaproponował, aby Radni skorzystali ze szkolenia, które 

można zorganizować w Gminie. Dodał, że jest propozycja 6sześcio godzinnego szkolenia 

„Skuteczny i kompetentny Radny”. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o zwołanie komisji budżetu, ponieważ od dłuższego czasu 

odwlekane są wnioski Pani Skarbnik. Przedstawił dwa najistotniejszych, które zostały 

zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

Powiedział, że pierwsza dotyczy remontu dachu budynku socjalnego w Rusowie, natomiast 

druga dotyczy zabezpieczenia mieszkania socjalnego dla Pani Mazurek. Dodał, że propozycją 

Urzędu jest adaptacja lokalu przy ulicy Granicznej. Dopowiedział, że w w/w sprawach 

niezbędna jest opinia komisji budżetu.   

Radny Denis Tomala powiedział, że były zwołane dwa posiedzenia komisji, na które nie 

zostały dostarczone wymagane materiały.  

Radny Piotr Barycki zapytał, jakie to mają być dokumenty. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że doszło do sytuacji, iż Pan 

Przewodniczący zażyczył sobie wniosków źródłowych z danymi osoby wnioskującej. Dodała, 

że udzieliła informacji, że nie ma zgody na udzielenie takiej informacji, ponieważ wnioski 

wpływają do Pana Wójta. Dopowiedziała, że 19 lutego zostały sporządzone i przedłożone w 

Biurze Rady projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. 

Radny Denis Tomala powiedział, że zależało mu na wnioskach z pełnym uzasadnieniem. 

Zapytał, jaki artykuł prawny mówi o tym, że nie można przedstawić radzie takich 

dokumentów.   
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Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wnioskuje o to, aby zaprosić do Gminy 

kogoś z Urzędu Skarbowego, żeby krok po kroku przeprowadzić analizę oświadczeń 

majątkowych.  

Radny Denis Tomala zapytał, jaki artykuł prawny mówi o tym, że nie można przedstawić 

radzie takich dokumentów. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że mówi o tym min. art. 23 ustawy o 

ochronie danych osobowych wskazując, że jeżeli miałoby dojść do ujawnienia danych 

osobowych wnioskodawca musi wyrazić na to zgodę.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie może być tak, że Rada będzie 

podejmować decyzje tylko ze względu na nazwisko.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że identyczna sprawę przegrała w Sądzie 

Apelacyjnym w Szczecinie, gdzie w Połczynie doszło do udzielenia tego typu informacji i 

Urząd Gminy obowiązany jest do zapłacenia bardzo dużego odszkodowania osobie, której 

dane z wniosku indywidualnego doszły do osób z Rady. Dodała, że osoba ta nie życzyła 

sobie, aby bezpośredni wniosek dotarł do Rady. 

Radny Denis Tomala powiedział, że musi wiedzieć czy argumenty są zasadne. Dodał, że 

jeżeli osoba ma problemy finansowe to wniosek jest zasadny, ale jeżeli osoba jest majętna to 

nie jest zasadne. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że chce zakończyć sesję optymistycznie. Dodał, że Radni 

są otwarci i chcą działać wspólnie.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest za współpracą, ale chce uniknąć 

niepotrzebnych sytuacji.  

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy został uiszczony odroczony podatek za molo.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że tak. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że widać ze strony Radnych wielkie 

zaangażowanie i aktywność. Przypomniał, że na komisji budżetu został zapytany o nazwisko 

osoby wnioskującej o przedłużenie dzierżawy ogródka została udzielona bez problemu 

odpowiedź. 

 

6. Głos mieszkańców. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że w związku z budową farmy 

fotowoltaicznej przez Kukinkę przejeżdżają ciężkie samochody, które niszczą drogę. 

Dopowiedział, że ma prośbę, aby dopilnować montażu lamp i naprawy drogi. Powiedział, że 
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jeśli chodzi o próg zwalniający uważa, że jest to nierealne w przypadku przejazdu sprzętu 

rolniczego takiego jak ciągnik. 

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że w Sianożętach jest problem z 

dzikami. Dodał, że zostały zniszczone płoty; poryte działki, pola uprawne, łąki oraz ścieżka 

rowerowa do Kołobrzegu. Oznajmił, że nie wie jak ma sobie poradzić z tym problemem.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawa nadzorowana jest przez Pana 

Starostę, który musi wydać decyzję. Dopowiedział, że zostały przeznaczone środki na 

kontrolowany odstrzał dzików.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska poinformowała, że 

w obecnej chwili trwa rozładunek 20 ton jabłek dla mieszkańców Gminy. Dodała, że w 

związku z odbiorem trzeba zgłosić się do GOPS.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że próg zwalniający nie jest zbędny. Dopowiedział, że 

nie jest jego intencją mnożenie znaków drogowych, ale bezpieczeństwo. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że drogą tą jeździ codziennie. 

Dopowiedział, że jak będzie zamontowany próg zwalniający będzie stwarzał                                        

on niebezpieczeństwo w sytuacji przejazdu sprzętem rolniczym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknęła IV Sesję VII Kadencji Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 
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