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PROTOKÓŁ NR L/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 R. 

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

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

Ustronie Morskie, powitał wszystkich zgromadzonych.  

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

Radnego Mirosława Szymanka oraz Radnego Roberta Sarabana - lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady oznajmił, że są dwie autopoprawki: jedna do druku nr 1- zmiany w 

budżecie gminy na rok 2014 oraz do druku nr 2- pomoc finansowa dla Gminy Mielno. 

Druk nr 1: 

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 

 140.147,00 zł/ 142.147,00 zł z dochodami z tyt. podatku od nieruchomości w związku 

z powstaniem farmy wiatrowej na terenie gminy, 

 

Dział 750 Administracja Publiczna; 

 1.000,00 zł/ 3.000,00 zł planowanym udziałem wspierania finansowego w formie 

dotacji celowej Gminie Mielno, 

 

Dział 630 Turystyka; 

 - 45.000,00 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój miejskiego 

obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności 

pomiędzy nadmorskimi gminami: Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg oraz Gmina 

Ustronie Morskie”, 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 

 48.000,00 zł/ 78.000,00 zł, zadanie pn. „Wymiana nawierzchni placu przed 

budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim” 

 15.000,00 zł zadanie pn „Postawienie kontenera sanitarnego przy ul. Wojska 

Polskiego w Ustroniu Morskim”. 

 

Autopoprawka do druku nr 2 

 Zmiana kwoty wsparcia dla Gminy Mielno z 1.000,00 zł na 3.000,00 zł. 
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Głosowanie za autopoprawką do druku nr 1: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

Głosowanie za autopoprawką do druku nr 2: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po autopoprawkach: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU: 

  – nr XLIX/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

AD. 3 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

BRAK GŁOSÓW 

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   190.066,79,-zł,  

z tego: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę     190.066,79,-zł;  

 

 Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę   190.066,79,-zł,  

z tego: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę     121.066,79,-zł;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę     69.000,00,-zł;  
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Następnie dodała, że: 

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

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa  

 7.450 zł dochodami z tyt. opłat za media pomieszczeń zajmowanych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, 

Dział  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

 142.147 zł dochodami z tyt. podatku od nieruchomości w związku z powstaniem farmy 
wiatrowej na terenie gminy, 

Dział  900 Komunalna i ochrona środowiska  

 3.404,79 zł otrzymaniem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym (molo Sianożęty), 
Dział  926 Kultura fizyczna  

 37.065 zł otrzymaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT odliczonego od 

zakupionych towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną, zgodnie  

z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.03.2014 r. 

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

Dział  630 Turystyka (ogółem 56.469,79 zł) 

 40.469,79 zł koniecznością zakupu materiałów (deski, śruby, gwoździe) w celu realizacji 

zadania polegającego na przywróceniu do wartości użytkowej niezagrażającej zdrowiu i 

życiu osób korzystających z mola w Sianożętach, zgodnie z wnioskami Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.03.2014 r. i 09.04.2014 r.  

 16.000 zł planowanym remontem łącznika do mola będącego przedłużeniem ul. Rybackiej 

w Ustroniu Morskim (zabicie 8 nowych pali drewnianych), zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 09.04.2014 r.,  

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa (ogółem 123.000 zł) 

 3.000 zł  zabezpieczeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe (delegacje i 

ryczałty) pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa. 

 120.000 zł planowaną wypłatą odszkodowania za przejętą drogę, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 17.03.2014 r., 

Dział  750 Administracja publiczna (ogółem  1.000 zł) 

 3.000 zł planowanym udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji celowej 

Gminie Mielno celem realizacji umowy podpisanej z dr Krystian Ziemski & Partners 

Kancelaria prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Umowa dotyczy 

przygotowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności 

przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji  

w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (dz. u. z 2011 

r., nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. dnia 09 sierpnia 

2013 r. gmina Ustronie Morskie podpisała  list intencyjny wyrażający wspólny sprzeciw 

wobec budowy elektrowni jądrowej w Gąskach.  

 - 2.000 zł korektą planu wydatków dot. prowizji bankowych, 

 - 1.000 zł korektą planu wydatków dot. odpisu na ZFŚS, 
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 1.000 zł dofinansowaniem organizacji XXXVII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym, zgodnie z wnioskiem pracownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

14.04.2014 r., 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 1.646 zł planowanym zakupem mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Dział  852  Pomoc społeczna (ogółem 30.300 zł) 

 10.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych i celowych 

specjalnych mieszkańcom gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 11.03.2014 r., 

 9.300 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup licencji na programy komputerowe – 

dodatek energetyczny i kadry, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 11.03.2014 r., 

 11.000 zł realizacją programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wkład własny 

gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ustroniu Morskim z dnia 11.03.2014 r., 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem – 91.349 zł) 

 - 26.349 zł korektą planu wydatków dot. podatku od nieruchomości płatnego przez 

GOSiR dot. wysypiska odpadów komunalnych,  

 - 65.000 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. 

ubezpieczenia mienia gminnego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 08.04.2014 r.,  

Dział  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 Korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. realizacji programu opieki nad zabytkami 

(10.000 zł). 

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

Dział  630 Turystyka  

 - 45.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Rozwój miejskiego obszaru 

funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy 

nadmorskimi gminami: Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie 

Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 25.04.2014 r., 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 10.000 zł dofinansowaniem zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Ogniwa 

Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu, w związku  

z wnioskiem  Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu z dnia 06.03.2014 r.,  

Dział  801 Oświata i wychowanie  

 11.000 zł planowanym zakupem kotła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej 

w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 10.04.2014 r., 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem  93.000 zł) 

 78.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.”Wymiana nawierzchni placu 

przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim” (wymiana płyt 

chodnikowych na polbruk, postawienie gazonów, wymiana schodów wraz z wykonaniem 
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dojścia dla osób niepełnosprawnych), zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.04.2014 r. i 25.04.2014 r., 

 15.000 zł planowaną realizacją przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania 

inwestycyjnego pn.”Postawienie kontenera sanitarnego przy ul. Wojska Polskiego  

w Ustroniu Morskim dz. nr 211” , zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 25.04.2014 r. 

 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:  

1) dochodami budżetu w kwocie       34.148.936,24,-zł,  

z tego: 

1. dochody bieżące        22.464.732,24 zł,  

2. dochody majątkowe        11.684.204,00,-zł;  

2) wydatkami budżetu w kwocie       34.355.936,24,-zł,  

z tego: 

1. wydatki bieżące        22.083.117,05,-zł,  

2. wydatki majątkowe        12.272.819,19,-zł;  

3) deficytem budżetu w kwocie       207.000,00 zł  

który  zostanie pokryty przychodami z tyt.  

wolnych środków        1.427.000,00,- zł  

 

 Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Porządku Publicznego 

poinformował, iż opinia Komisji była pozytywna.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr L/345/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

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

Druk nr 2- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mielno. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wartość pomocy finansowej, o której mowa w §1, 

wynosi 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100). Dodała, że Umowa dotyczy 

przygotowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności 

przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji 

w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., 

Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt usługi wynosi 

27.000,00 zł (brutto). Proporcjonalnie do ilości samorządów, które podpisały list Intencyjny 

wyrażający wspólny sprzeciw wobec budowy elektrowni jądrowej w Gąskach, udział gminy 

w w/w kosztach wyniesie 3.000,00 zł. 
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Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Porządku Publicznego 

poinformował, iż opinia Komisji była pozytywna.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr L/346/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mielno została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 3- w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze 

inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 

Skarbnik Gminy powiedziała, zmiana procentowego udziału wynagrodzenia od 

zainkasowanej kwoty należności głównej podatków bieżących i zaległych spowodowana jest 

wolą wyrównania wszystkich sołectw do jednego poziomu wypacanej prowizji tj. 6,1 % od 

zainkasowanej kwoty podatku. 

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Porządku Publicznego 

poinformował, iż opinia Komisji była pozytywna.  

Przewodniczący Rady stwierdził, iż porównując z projektem z lat ubiegłych to w podstawie 

prawnej nie jest wpisana podstawa o podatkach i opłatach lokalnych, które pozwala Sołtysom 

zbierać podatek od nieruchomości. 

Agnieszka Jakierowicz Radca Prawny odpowiedziała, że w tej uchwale jest to nie potrzebne. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr L/347/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, 

wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso  została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 4- w sprawie zamiany nieruchomości. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla oznajmił, że przedmiotowa zamiana gruntów opisana 

w projekcie uchwały związana jest z zakończeniem realizacji uzgodnienień dokonanych ze 

spółką Domy Wczasowe WAM zmierzających m. inn. do zapewnienia dostępu 

komunikacyjnego do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie 

położonej w obrębie ewidencyjnym Wieniotowo, a oznaczonej numerem 35/28. Wymienione 

w uchwale działki oznaczone numerami 35/79 oraz 35/80 stanowić będą drogi dojazdowe, 

natomiast pozostałe przeznaczone są pod zabudowę. W sprawie tej zasięgnięto opinii Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, która była pozytywna. Zamiana 

nieruchomości nastąpi w trybie art. 15 ust. 1 i 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami 
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(Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn. zm.) stanowiącego iż nieruchomości stanowiące 

własność samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany. 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. Nr poz.594) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał 

w zakresie m.in. zbywania nieruchomości niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. Dodał, 

iż wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości działek stanowiących własność gminy 

Ustronie Morskie położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniotowo  oznaczonych  numerami 

geodezyjnymi  : numer 35/84 o powierzchni 0,2776 ha oraz numer  35/85 o powierzchni 

0,3930 ha tj. o łącznej powierzchni 0,6706 ha. 

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Porządku Publicznego 

poinformował, iż opinia Komisji była pozytywna.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr L/348/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości. 

Grzegorz Czachorowski oznajmił, iż Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie się dalej 

tym zajmował, poprosił o wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości. 

Radny Tomasz Stanisławczyk Przewodniczący Komisji Budżetu i Porządku Publicznego 

poinformował, iż opinia Komisji była pozytywna.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr L/349/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym. 

Sekretarz Gminy poprosił o zmienienie okresu dzierżawy z 10 lat na 3 lata. Dodał, że jest to 

uzasadnione aspektem finansowym. Poinformował, iż jest też wniosek z 25 kwietnia pana 

Piotra Bolszakow o możliwości udostępnienia lub sprzedaży. Zawnioskował o podjęcie 

uchwały na okres 3 lat, albo wrócić do tematu na Komisji Budżetu i Porządku Publicznego. 

Radny Andrzej Basarab zaproponował, aby podjąć decyzję o dzierżawie na okres 5 lat. 

Dodał, iż wniosek, który przyjął pan Sekretarz jest nie kompletny. Oznajmił, że na tym kiosku 

nie zbiją fortuny. Zawnioskował, aby zmienić okres dzierżawy z 10 lat na 5 lat. 
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Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał czy jak udzielą zgody na oddanie wjazdu to, to będzie 

kolidowało z tą dzierżawą. Zapytał do kiedy jest aktualna dzierżawa. Oznajmił, że ten kiosk 

funkcjonuje bardzo dobrze i z jego punktu widzenia jest on potrzebny. 

Sekretarz Gminy oznajmił, że wniosek nie jest kompletny więc nie wie czy będzie to 

kolidowało. Poinformował, że czas na podjęcie decyzji maja do 1 lipca. Dodał, że kiosk 

 w 100% musi być. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zawnioskował, aby nie głosować nad tym projektem. 

Przewodniczący Rady poinformował, że będą głosować nad wnioskami. 

GŁOSOWANIE ZA WNIOSKIEM SEKRETARZA GMINY- WYCOFANIE 

PROJEKTU Z PORZĄDKU OBRAD: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 1 głosów „za”, 12 głosów „wstrzymuję się” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana negatywnie 

 

GŁOSOWANIE ZA WNIOSKIEM RADNEGO ANDRZEJA BASARABA- 

DZIERŻAWA NA OKRES 5 LAT: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie 

 

GŁOSOWANIE- POPRAWIONA UCHWAŁA NA OKRES 5 LAT: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr L/350/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 7- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ustronie Morskie. 

Mariola Ostrowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oznajmiła, iż z uwagi na 

szczególną funkcję dyrektora szkoły i przedszkola oraz zakres obowiązków wynikających 

 z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela, któremu 

powierzono funkcję dyrektora szkoły lub przedszkola, obniżenie wymiaru pensum (art. 42 

ust. 6 Karty Nauczyciela). Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
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wychowankami. Zgodnie z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela obniżenie wymiaru pensum 

dyrektorowi należy do wyłącznych kompetencji rady gminy, która poprzez uchwałę określa 

rozmiar zniżek lub zwolnienia. W związku z tym, że ciągłe zmiany przepisów prawa 

oświatowego powodują znaczne zwiększenie obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola,  

uzasadnione jest obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Ustronie Morskie.  Dodała, że nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora albo wicedyrektora w zespole szkół i dyrektora w przedszkolu obniża sie 

obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, ustalając pensum ułamkowo: 

Część etatu o jaką obniża się obowiązkowy, tygodniowy wymiar zajęć: 

 

Dyrektor zespołu szkół liczących:      

 

- 17 i więcej oddziałów       3/4 

 

Wicedyrektor szkoły liczącej: 

- 12 i więcej oddziałów      1/2   

    

- do 12 oddziałów       1/3 

 

Dyrektor przedszkola liczącego: 

- 5 i więcej oddziałów       3/4 

 

Pani dyrektor zaznaczyła, że obniżony wymiar zajęć, o którym mowa, dotyczy również 

nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na 

tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to 

stanowisko. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego była pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr L/351/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
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kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ustronie Morskie została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 8-  zmieniająca załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. 

Izabela Poznańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, iż na  

podstawie  art. 5 d  ustawy  Prawo  energetyczne  dodatek  energetyczny przyznaje  wójt,  

burmistrz  lub  prezydent  miasta,  w drodze  decyzji,  na  wniosek  odbiorcy  wrażliwego  

energii  elektrycznej. Dodatek  energetyczny  przysługuje  odbiorcy  wrażliwemu  energii  

elektrycznej,  o którym  mowa  w art. 3 pkt  13c) ustawy  Prawo  energetyczne,  od  dnia  

 1 stycznia  2014 r.  Ponieważ  przepisy  ustawy  Prawo  energetyczne  wiążą przyznanie  

dodatku  energetycznego  z osobami,  którym  przyznano  prawo  do  dodatku  

mieszkaniowego,  a sprawy z tego zakresu prowadzi w Gminie Ustronie Morskie Gminny 

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Ustroniu Morskim,  proponowana zmiana statutu jest w pełni 

zasadna. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego była pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr L/352/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

zmieniająca załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 

24 października 2003 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ustroniu Morskim została podjęta jednogłośnie. 

AD. 5.  INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż wspólnie ustalili, że w tej sprawie poczekają na pana 

Wójta.  

Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej została przeniesiona na następną 

Sesję Rady Gminy. 

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

 

Radna Anna Britzen poprosiła o „pochylenie” się nas tematem hali sportowej w Rusowie. 

Przypomniała, że jedna strona elewacji budynku jest w bardzo złym stanie. Dodała, że  

w imieniu mieszkańców prosi o naprawę elewacji. 

Grzegorz Czachorowski powiedział, że są w stanie sami to zrobić. 
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Radny Marek Rojek stwierdził, że ten temat był już poruszany wcześniej. Zapytał czy 

można coś zrobić przy placu zabaw, aby uchronić dzieci przed pędzącymi autami. Poprosił o 

postawienie progu zwalniającego bo jest tam bardzo niebezpiecznie. 

Sekretarz Gminy przypomniał, że Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przygotował 

zestawienia, które pisemnie trafiło do wszystkich Sołtysów. Oznajmił, iż jest też punkt o 

progu zwalniającym dla Rusowa i Gwizdu. Poinformował, że po majówce chcą zacząć prace 

remontowe na drogach. Dodał, że prace zaczną od Sianożęt potem Ustronie Morskie i 

pozostałe miejscowości. Powiedział, że trzeba też wymienić oznakowania. Stwierdził, że na 

pierwszym miejscu jest czyszczenie rowów i poboczy następnie są progi zwalniające. 

Oznajmił, że prace w Rusowie można wykonywać nawet w sezonie, a plac przed Gminnym 

Ośrodkiem Kultury chcą zakończyć przed 1 lipca. Przypomniał, że do tego wszystkiego 

dochodzą wszystkie dokumentacje związane z placami zabaw, a w maju może uda się też 

dostać dokumentacje w sprawie zejść na plażę. Dodał, że Urząd Morski chce zainwestować 

duże pieniądze w przystań, stanowi to też, że zostaną zrobione trzy ostatnie ostrogi  

w Sianożętach. Poinformował, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji cały czas jest mocno 

zaangażowany w naprawę mola w Ustroniu Morskim i Sianożętach. Dodał, że rada 

zabezpieczyła dzisiaj pieniądze między innymi na łącznik.  

Radny Stefan Dymański oznajmił, że po sezonie zostały wprowadzone ograniczenia 

oświetleń ulicznych. Dodał, iż mieszkańcy proszą, aby po godzinie 22 oświetlenie uliczne 

zostało zwiększone. 

Sekretarz Gminy powiedział, że oświetlenie funkcjonuje na bazie zegara i mają wpływ na 

włączenie tego wcześniej. Zapytał czy chodzi tylko o oświetlenie na terenie Ustronia 

Morskiego. 

Radny Stefan Dymański odpowiedział, że tak. Dodał, że oszczędzanie na oświetleniu to nie 

są duże koszta, a teraz rozpoczyna się sezon więc goście będą korzystać z tego wieczorami.  

Radny Andrzej Basarab oznajmił, że na ulicy Malechowskiej zakład energetyczny 

wymienia oświetlenie. Zapytał czy jest coś wiadomo o tym, że zamierzają zdjąć kable. 

Zapytał również czy jest możliwość oznaczenia skrzyżowania bo jest to bardzo ważne. 

Powiedział, że w Sianożętach przy SKRZe nie ma znaków na psy drogowe. Oznajmił, że 

kiedyś Urząd Gminy wykonywał to oświetlenie, a teraz nie wie na jakiej jest to zasadzie. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że sprawa jest zabezpieczona, mają tam powstać nowe słupy 

i nowe lampy. Poinformował, że w  kwietniu rozmawiali z zakładem energetycznym i do 

sezonu mają to zrobić. Dodał, że co do skrzyżowania do wystąpią z odpowiednim pismem, a 

co do pasów to temat jest już wałkowany na każdym spotkaniu. 

Radny Andrzej Basarab podpowiedział, że można napisać do Warszawy i wtedy Szczecin 

się dostosuje. Oznajmił, że wszędzie w mediach mówi się o bezpieczeństwie, a przy ulicy 

Malechowskiej już kiedyś zginęła jedna osoba. Dodał, że on sam walczył 3 lata z Generalną 

Dyrekcją Dróg i Autostrad.  
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Radny Stefan Dymański dodał, że chce dopełnić wypowiedź Radnego Andrzeja Basaraba. 

Oznajmił, że cały czas jest mowa o drodze nr 11, a od ulicy Polnej do ulicy Wiejskiej jest 

szczególnie niebezpiecznie w momencie utworzenia drogi na Grąbnice nie ma chodzików ani 

pobocza i bezpiecznie nie da się dość nawet do sklepu. Stwierdził, iż dopóki nie było drogi na 

Grąbnice to ludzie sobie jakoś radzili, a teraz jest to bardzo niebezpieczny odcinek.  

Sekretarz Gminy powiedział, że o wiele niebezpieczniej było kiedy tej drogi w ogóle nie 

było. Dodał, że docelowo chcą wykonać cały projekt i jak powstanie ostatni etap budowy to 

od ulicy Ku Słońcu do Grąbnicy będzie można dość bezpiecznie. Powrócił do tego co mówił 

radny Basarab- oznajmił, że można spróbować napisać do Warszawy, ale rada również by 

mogła podpisać taki wniosek. Stwierdził, że równie ważna jest sprawa przejścia dla pieszych 

w Bagiczu przy wejściu na dęby.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że w sprawie Bagicza był już wydany warunek,  

że musi być tam zrobiony chodnik inaczej nie wyrażą zgody. 

Sekretarz Gminy poinformował, iż w zeszłym roku jak prosili o znaki drogowe to we 

wrześniu Generalna Dyrekcja nie miała już pieniędzy.   

Przewodniczący Rady zapytał czy w działaniach Urzędu Gminy jest budowa chodnika na 

ulicy Osiedlowej. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to przewidziane na ten rok, ale nie wie kiedy 

zostanie to zrobione. Dodała, że mają dużo działek do sprzedania więc jeżeli wszystko 

pójdzie zgodnie z planem to, to zrobią. 

Sekretarz Gminy powiedział, że chcą też zrealizować parking przy cmentarzu w Rusowie. 

Poinformował również wszystkich, że wpłynęło pismo od Prokuratora Generalnego dotyczące 

skargi o przekształceniu. Dodał, że Prokuratura uznała skargę za zasadną więc Trybunał 

Konstytucyjny powinien zająć się ponownie naszą sprawą. Następnie poruszył temat lekarza 

ginekologa w Ośrodku Zdrowia- dodał, że ten temat powinien wrócić na Komisję. Oznajmił, 

że rozmawiał dzisiaj z Radną Marzeną Molcan, która chciałaby przybliżyć temat teraz zanim 

wróci na Komisję. 

Radna Marzena Molcan przeprosiła za to, że nie mogła być na ostatniej Komisji Budżetu. 

Oznajmiła, że sprawa nie wygląda dobrze, ponieważ do końca kwietnia doktor przyjął 13 

pacjentek. Poinformowała, że był pomysł aby zmienić lekarza, albo zrezygnować z niego w 

ogóle. Stwierdziła, że problem może polegać na tym, iż nasz gabinet jest bardzo słabo 

wyposażony.  

Sekretarz Gminy powiedział, że może trzeba będzie zaproponować panu doktorowi jakąś 

inną koncepcję. Dodał, że może będzie chciał pracować za mniejszą kwotę. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że powinniśmy zaprosić pana Marka Hoka na Komisje i z 

nim o tym też porozmawiać. 
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Radna Wioletta Tomoń zapytała czy można sprawdzić ile pacjentek odeszło od doktora. 

Radna Marzena Molcan odpowiedziała, że nie.  

Radny Tomasz Stanisławczyk oznajmił, że jest XXI wiek i sam wie jak ten gabinet 

wygląda, jest tam zero intymności. Zapytał czy jest możliwość aby podpisać umowę z 

Kołobrzegiem i wysyłać pacjentki tam. Dodał, że nie ma sensu na siłę trzymać tego gabinetu.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że taka rozmowa też była. Dodał, że doktor Hok też ma 

gabinet w Kołobrzegu. Oznajmił, że trzeba wszystko przeanalizować na Komisji. 

 

AD. 8. ZAMKNIĘCIE SESJI 

Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o konieczności złożenia oświadczenia 

majątkowego po czym zamknął L Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania sesji: 8
30

 – 10
00

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

Protokołowała 

Aneta Matuszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


