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PROTOKÓŁ NR LI/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 29 MAJA 2014 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył LI Sesję Rady Gminy Ustronie 

Morskie, powitał wszystkich zgromadzonych.  

b) Przewodniczący stwierdził quorum – w sesji udział wzięło dwunastu Radnych– ( brak Radnej Ireny 

Krawczyk, Radnej Anny Britzen oraz Radnego Roberta Sarabana - lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady poinformował, że są zmiany w porządku obrad w punkcie numer 4, w 

projektach uchwał. Dodał, że projekt uchwały numer 1 zmienia się na numer 3, projekt uchwały 

numer 2 zmienia się na numer 1 , a numer 3 zmienia się na numer 2. 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach: 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU: 

  – nr L/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

AD. 3 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

BRAK GŁOSÓW 

 

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013: 

1) Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odczytała sprawozdanie z wykonania budżetu (kopia 

stanowi załącznik numer 2 do niniejszego protokołu). 

2) Skarbnik Gminy zapoznała wszystkich z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 

kwietnia 20134 roku, w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ( kopia 

sprawozdania stanowi załącznik numer 3 do niniejszego protokołu). 

W trakcie obrad doszła Radna Anna Britzen i Radny Robert Saraban w Sesji udział wzięło czternastu 

Radnych, brak Radnej Ireny Krawczyk.  
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3) Radna Agnieszka Makowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej ( pismo stanowi załącznik numer 4 do niniejszego 

protokołu). 

4) Radna Maria Agnieszka Makowska zapoznała wszystkich z opinią  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 

2013 ( pismo stanowi załącznik numer 5 do niniejszego protokołu). 

5) Dyskusja- BRAK 

6) Podjęcie uchwał. 

Druk nr 1-  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2013 rok 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2013 rok.  

Przewodniczący Rady poinformował, iż odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji i opinie każdej z 

nich były pozytywne.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr LI/353/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2013 rok oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2013 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 2- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowych 

instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podziękował wszystkim. Dodał, że jest to budżet 

wszystkich, a Urząd jest tylko wykonawcom.  

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe instytucji kultury  - Gminnego Ośrodek 

Kultury oraz Biblioteki Publicznej ( kopie stanowią załącznik do uchwały). 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr LI/354/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowych instytucji kultury 

Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 3- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. 

BRAK DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 
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Uchwała nr LI/355/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz oficjalnie wręczył kwiaty wraz z gratulacjami na 

ręce Wójta Jerzego Kołakowskiego. Następnie Wójt Gminy przekazał kwiaty na Skarbnika Gminy 

Katarzynie Kruszyńskiej.  

Wójt Gminy ponownie powiedział, że jest to budżet wszystkich, podziękował Radnym i Dyrektorom. 

Dodał, że Urząd ma mocne wsparcie u Sołtysów, którzy również pomagają. Podziękował również 

Związkom Zawodowym. Ponownie wszystkim jeszcze raz serdecznie gorąco podziękował. Następnie 

poprosił o zrobienie krótkiej przerwy w obradach po czym wszystkich zaprosił przed Urząd Gminy na 

wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

Przerwa/ po przerwie 

W trakcie przerwy LI Sesję Rady Gminy opuścił Radny Tomasz Stanisławczyk. Obecnych trzynastu 

Radnych. 

Druk nr 4- w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, iż: 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę    874.637,93,-zł,  

z tego: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę      362,07,-zł;  

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę     875.000,00,-zł;  

. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę    687.536,72,-zł,  

z tego: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę      323.818,88,-zł;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę     363.717,84,-zł;  

 

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

Dział  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

    362,07 zł dochodami z tyt. niewykorzystanych środków 2013 r. dot. kontynuacji projektu 

systemowego             w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 9.05.2014 r. 

 

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

Dział  630 Turystyka  

 - 850.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg 

- Karlino”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

8.05.2014 r., 

Dział  710 Działalność usługowa   

 - 50.000 zł brakiem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Zagospodarowanie 

terenu cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji                     i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 
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Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   

 25.000 zł planowanym wpływem dofinansowania na  realizację zadania inwestycyjnego pn. 

”Remont                    i modernizacja Sali wiejskiej w Gwiździe” , zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r. 

 

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

Dział  600 Transport i łączność (ogółem 185.500 zł) 

 169.500 zł remontami dróg gminnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

 16.000 zł naprawami przystanków, dróg i koszeniem poboczy, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa  

 - 447,50 zł  korektą planu wydatków dot. opłaty za dzierżawę terenu pod śmietnik, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 2.05.2014 r., 

Dział  710 Działalność usługowa (ogółem 20.447,50 zł) 

 20.000 zł  zabezpieczeniem planu wydatków na opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Ustronie Morski – część B, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 

2.05.2014 r., 

 447,50 zł zabezpieczeniem planu wydatków na prace geodezyjne - podział nieruchomości, 

wskazanie granic, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 2.05.2014 r., 

Dział  750 Administracja publiczna  

 500 zł uiszczeniem rocznej składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządowego S6, zgodnie                                

z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 3.000 zł planowanym zakupem mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2014 r., 

Dział  801  Oświata i wychowanie (ogółem – 17.558 zł) 

 - 19.058 zł urealnieniem wydatków do faktycznych potrzeb dot. umowy zlecenia – rytmika (-

3.000 zł), wyposażenia sal przedszkolnych (-2.500 zł), zakupu pomocy dydaktycznych dla 

przedszkolaków (-550 zł), prowadzenia zajęć dodatkowych j. angielskiego (-11.508 zł), 

pozostałych usług (-1.500 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w 

Ustroniu Morskim z dnia 25.04.2014 r., 

 1.500 zł zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie sprzętu kuchennego, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 25.04.2014 r., 

Dział  851  Ochrona zdrowia  

 79.862,64 zł wprowadzeniem niewykorzystanych dochodów z tyt. opłat za sprzedaż napoi 

alkoholowych  2012 i 2013 roku na: programy profilaktyczne (1.000 zł), zakup sprzętu 

sportowego (12.000 zł), zakup usług zdrowotnych – psycholog (4.000 zł), wypoczynek dzieci 

(15.000 zł), zakup komputera do świetlicy TPD (3.000 zł), zakup art. AGD i mebli dla klubu 

(3.000 zł), szkolenia grup zawodowych (2.000 zł), remonty świetlic i klubu Uśmiech (39.862,64 

zł), zgodnie z  wnioskiem Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z dnia 14.05.2014, 

Dział  852  Pomoc społeczna  
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 - 7.800 zł urealnienie planu wydatków dot. usług transportowych w GOPS do faktycznych potrzeb, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z 

dnia 12.05.2014 r., 

Dział  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

    362,07 zł kontynuacją projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 

9.05.2014 r., 

Dział  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

    7.800 zł pokryciem kosztów wypłaty stypendiów szkolnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 12.05.2014 r., 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 korektą planu wydatków dot. wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do 

kompostowni w Kołobrzegu z przeznaczeniem na szkolenia BHP/kursy pracowników (1.100 zł), 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 07.05.2014 r., 

 53.957 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia 

społeczne i fundusz pracy pracowników gospodarki komunalnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r., 

Dział  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (ogółem 46.348 zł) 

 34.048 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu 

Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 22.04.2014 r., 

 12.300 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia 9.05.2014 r., 

Dział  926 Kultura fizyczna (ogółem – 48.152,83 zł) 

 - 46.657 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r., 

 - 1.495,83 zł urealnieniem planu wydatków dot. obsługi ratowniczej basenu, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r. 

 

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

 

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo  

 50.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przyłączy kanalizacyjnych 

od nieruchomości zabudowanych a niepodłączonych położonych w miejscowościach Kukinia, 

Kukinka i Gwizd do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (II etap Kukinia), zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia  8.05.2014 r., 

Dział  600 Transport i łączność  

 - 36.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z 

przepustem                          (ul. Górna w Ustroniu Morskim)”, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

Dział  630 Turystyka  

 - 1.200.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa ścieżki rowerowej 

Kołobrzeg - Karlino”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia                 8.05.2014 r., 

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa 



6 

 

 20.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Remont dachu budynku przy ul. 

Kościuszki w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia     8.05.2014 r.,  

Dział  710 Działalność usługowa 

 - 50.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pn. .”Zagospodarowanie terenu 

cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.05.2014 r., 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem  1.529.717,84 zł) 

 Korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn.”Postawienie kontenera 

sanitarnego przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim dz. nr 211”, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 7.05.2014 r. (15.000 zł), 

 85.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pn.”Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 

gminie Ustronie Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

 20.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przepompowni 

odprowadzającej wody opadowe z terenu Gminy Ustronie Morskie”, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia  8.05.2014 r.,  

 1.424.717,84 zł urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pn.”Budowa elektrowni słonecznej 

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

kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 

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

Dział  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 50.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Remont i modernizacja Sali wiejskiej 

w Gwiździe” , zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia     8.05.2014 r.  

 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:  

1) dochodami budżetu w kwocie       33.365.373,66,-zł,  

z tego: 

1. dochody bieżące         22.556.169,66 zł,  

2. dochody majątkowe        10.809.204,00,-zł;  

2) wydatkami budżetu w kwocie       35.134.548,31,-zł,  

z tego: 

1. wydatki bieżące         22.498.011,28,-zł,  

2. wydatki majątkowe        12.636.537,03,-zł;  

3) deficytem budżetu w kwocie       1.769.174,65,- zł  

który  zostanie pokryty przychodami z tyt.  

wolnych środków        2.989.174,65,- zł  

 

Radny Mirosław Szymanek Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

oznajmił, że wszystkie zagadnienia zawarte w uzasadnieniu były omawiane na Komisji Budżetu 

bardzo szczegółowo i uzyskały pozytywna opinię.  
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Radna Anna Britzen zapytała czy w dziale 921 w sprawie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 

zwiększenie kwoty jest na remont. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie. 

Radna Anna Britzen zapytała więc na co są przeznaczone te pieniądze. 

Kamil Lepa Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury opowiedział, iż zwiększenie kwoty nastąpiło ze 

względu  na sytuacje, którą zastał. Dodał, że sprawa dotyczy wynagrodzeń. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr LI/356/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

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

Druk nr 5- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 

2014-2025. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że: 

DOCHODY I WYDATKI  

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę 

Gminy w Ustroniu Morskim w dniu 12 lutego 2014 r., dochody i wydatki gminy  przedstawiają się 

następująco:  

 Nazwa 
Plan na dzień 

12.02.2014r. 
Zmiany 

Plan po 

zmianach 

Dochody ogółem, w 

tym: 33 638 026,26 - 272 652,60 33 365 373,66 

     dochody bieżące 22 158 749,26 397 420,40  22 556 169,66 

     dochody majątkowe, 

w tym: 11 479 277,00 - 670 073,00 10 809 204,00 

ze sprzedaży majątku 3 826 120,00 0,00 3 826 120,00 

  

Nazwa 
Plan na dzień 

12.02.2014r. 
Zmiany 

Plan po 

zmianach 

Wydatki ogółem, w 

tym: 33 845 026,26 1 289 522,05 35 134 548,31 

     wydatki bieżące  21 660 246,26 837 765,02 22 498 011,28 

     wydatki majątkowe 12 184 780,00 451 757,03 12 636 537,03 
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Po dokonanych zmianach prognozowany wynik finansowy 2014 roku zamyka się deficytem 

budżetowym w wysokości 1.769.174,65 zł, który zostanie pokryty wolnymi  środkami, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr LI/357/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025 

została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 6- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 

Sekretarz Gminy powiedział, że wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowych  

dzierżawców, na okres do 31 grudnia 2014 r. części działki gruntu  nr 186/3 o łącznej powierzchni 

693 m
2
, położonej w Ustroniu Morskim przy ul. Osiedlowej, w celu wykorzystywania na ogródki 

przydomowe. Dodał, iż W związku z upływem terminu trwania umów dzierżawy, dotychczasowi 

dzierżawcy części  działki gruntu numer 186/3 o łącznej powierzchni 693 m
2
, położonej przy ul. 

Osiedlowej w Ustroniu Morskim wnieśli o przedłużenie umów dzierżawy w celu wykorzystywana 

tego terenu pod ogródki przydomowe, tj. uprawę warzyw, owoców, kwiatów. Stosownie do zapisów  

art.18 pkt 9 lit.a) ustawy o samorządzie gminnym  do  wyłącznej właściwości rady gminy zalicza się 

m. in.  wyrażenie zgody  na wydzierżawianie nieruchomości w celu zawarcia kolejnych umów 

dzierżawy, jeżeli przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wobec powyższego niezbędne jest podjęcie 

w tej sprawie stosownej uchwały. Projekt uchwały uwzględnia  opinię  Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego Rady Gminy i określa okres przedłużenia umów. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dziesięciu Radnych. 

Oddano 10 głosów „za”. 

Uchwała nr LI/358/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 7- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 

Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z upływem terminu trwania umów dzierżawy, 

dotychczasowi dzierżawcy działki gruntu numer 184/9  na której zlokalizowane są 4 garaży w tym: 

1 garaż o powierzchni 11 m
2 

i 3 garaże o powierzchni 15 m
2 

każdy  oraz działki numer  184/10 , na 

której zlokalizowany jest 1 garażu o powierzchni 15 m
2, 

wystąpili z wnioskami o przedłużenie umów 

dzierżawy  terenów, na których posadowione  są garaże stanowiące ich własność.  Stosownie do 

zapisów  art.18 pkt 9 lit.a) ustawy o samorządzie gminnym  do  wyłącznej właściwości rady gminy 

zalicza się m. in.  wyrażenie zgody  na wydzierżawianie nieruchomości w celu zawarcia kolejnych 

umów dzierżawy, jeżeli przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wobec powyższego niezbędne jest 

podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały. Dodał, że  projekt uchwały uwzględnia  opinię  Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i określa okres przedłużenia umów.  

GŁOSOWANIE: 
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W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

Uchwała nr LI/359/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 8- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 

lat. 

Sekretarz Gminy powiedział, że przedmiotem oddania w dzierżawę objęto lokal o powierzchni 

59,10 m
2
 położony w obiekcie Sportowo- Rekreacyjnego „Helios” w Ustroniu Morskim przy ul. 

Polnej 3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Dotychczasowy Dzierżawca 

złożył wniosek o wydłużenie okresu dzierżawy w związku z koniecznością właściwego 

zagospodarowania lokalu tj. poniesienia nakładów na wyposażenia w odpowiednie urządzenia lokalu, 

podniesienia standardu prowadzonych usług gastronomicznych. Ze względu na proponowane 

poniesienie nakładów wnioskuje się o przedłużenie umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Stosownie do art.. 18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 37 ust. 4 

ustawy o gospodarce nieruchomościami oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat 

możliwe jest po wyrażeniu zgody rady gminy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. Dodał, iż projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego Rady Gminy Ustronie Morskie i określa termin przedłużenia umowy.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

Uchwała nr LI/360/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat została 

podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 9- zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Magdalena Kołosowska oznajmiła, iż w związku z powstającymi obiektami budowlanymi zachodzi 

potrzeba wprowadzenia opłat za zajecie pasa drogowego dla obiektów niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dodała, że w uchwale Nr IX/49/2011 Rady 

Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego 

wprowadza się § 6 o nowej treści:  

Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

1) obiekt budowlany, w tym elementy elewacji wychodzące poza podstawowy obrys budynku m.in. 

balkony, schody, gzymsy, rynny itp. (za 1 m
2 
rzutu poziomego x 1 dzień)- 0,10 zł 

2)  skrzynki pocztowe  - 1,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił,  że opinia Komisji była pozytywna. Dodał jednak, że na Komisji nie 

był omawiany temat skrzynek pocztowych, ale to nie robi większego problemu. 

 

Radny Robert Saraban zapytał się za jaki okres czasu to jest. 

 

Magdalena Kołosowska odpowiedziała, że 1 złotych za 1 m
2
. 
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Radny Robert Saraban stwierdził, że 10 groszy jest to za duża kwota. 

Magdalena Kołosowska oznajmiła, że są jeszcze większe stawki nawet do 50 groszy. Dodała, że na 

1m
2
 wchodzi jedna skrzynka. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że 10 groszy nie jest dużą kwotą. 

Magdalena Kołosowska poinformowała, że analizowali uchwały innych gmin. 

Przewodniczący Rady poprosił o dopisanie w projekcie uchwały poprawki. Dodał, aby mieściła się 

informacja za jaki jest to okres. 

 

GŁOSOWANIE ZA WPROWADZENIEM ZMIAN: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Proponowana zmiana została zaopiniowana pozytywnie. 

Sekretarz Gminy oznajmił, iż Pani Magdalena Kołosowska informowała go tylko o Rusowie i 

Gwiździe. Dodał, że kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej  również  o tym wspominała. 

Radny Robert Saraban powiedział, że chce dokładnie wiedzieć co znaczy „podstawowy obrys 

budynku”. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że jest to, to co znajduje się bezpośrednio nad 

chodnikiem np. balkony. Dodał, że codziennie będzie to naliczane.  

Radny Robert Saraban zapytał czy Zdrojowa Inwest również się do tego będzie zaliczała. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak i głównie robią to właśnie pod nich. 

Radny Robert Saraban stwierdził, że w takim razie będą płacone tak jakby dwa podatki. 

Radny Andrzej Basarab oznajmił, że dotyczy to linii budynku, która jest poza granicą i w innych 

miastach jest to już dawno stosowane i nie chodzi tylko o balkony. Dodał, że takie sprawy trafiały już 

do Sądu i Sąd nakazywał płacić. Poinformował, że na ulicy Okrzei też jest taki budynek gdzie wiszą 

balkony i markizy nad chodnikiem w Hotelu Lambert również jest taka sytuacja.  

Wójt Gminy oznajmił, że łączna roczna suma w Zdrojowej Inwest wyniesie około 4,500 złotych. 

Przewodniczący Rady zapytał się co z markizami. 

Sekretarz Gminy oznajmił, że powinni działać zdrowo rozsądkowo.  Dodał, że mają tylko 2-3 

miesiące sezonu i nie będą liczyć żadnych markiz, rozsuwanych daszków czy parasoli. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż można to wykreślić. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że na Komisji Budżetu pan Sekretarz wspominał o markizach. 

Poprosił również o ich wykreślenie. 

Agnieszka Jakierowicz Radca Prawny stwierdziła, że zgodnie z prawem, markizy powinny być 

opodatkowane, a nie są wymienione. Dodała, że nie można ująć w uchwale zapisu, iż opłata nie będzie 

pobierana.  
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Radny Andrzej Basarab zapytał co z tymi ludźmi, którzy maja opłatę stała, na jakiej podstawie 

ściągnąć od nich opłatę z rzeczy ruchomych. Zapytał czy będzie kolejna uchwała. 

Radny Piotr Barycki zapytał co z reklamami. 

Wójt Gminy odpowiedział, że są liczone. 

Agnieszka Jakierowicz odpowiedziała, że jak jest zapis to nikt się nie „przyczepi”. 

Sekretarz Gminy powiedział, że pani Agnieszka słusznie zwraca uwagę na ten zapis. Życzył 

powodzenia ludziom, którzy pójdą w teren to mierzyć. Oznajmił, że jest to dyskusyjna sprawa i 

powinniśmy przymknąć oko na tę sprawę.  

Wójt Gminy stwierdził, że prawo jest prawem i powinno zostawić się taki zapis jaki jest. 

Przewodniczący Rady zapytał od kiedy ustawa nakazuje pobieranie opłat. 

Agnieszka Jakierowicz odpowiedziała, że od dawna. Dodała, że zaczęli przyglądać się tej sprawie 

przy Zdrojowej Inwest.  

Przewodniczący Rady zapytał czy jak wykreślą wyraz „itp.” to, to będzie błędne. 

Agnieszka Jakierowicz odpowiedziała, że tak. 

Przewodniczący Rady dodał, że w takim razie nie będzie się upierał ze zmianami.  

Radny Robert Saraban stwierdził, że w przypadku Zdrojowej Inwest będzie dwóch właścicieli. 

Zapytał czy będzie to powielone w płaceniu. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak. 

Radny Mirosław Szymanek zapytał czy konieczna jest uchwała w kwestii 2014 roku.  

Skarbnik Gminy powtórzyła, że była kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej i robią to z ich 

inicjatywy. 

Wójt Gminy stwierdził, że pieniądze drogą nie chodzą  i zawsze będzie można je na czas wydać. 

Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa mówiła kiedyś też o przystankach. 

Sekretarz Gminy oznajmił, iż Radnemu Szymankowi chodziło o wejście w życie uchwały, aby była 

od 2015 roku. 

Radny Mirosław Szymanek zapytał czy inwestorzy wiedzą, iż takie coś jest. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak. 

Radny Andrzej Basarab stwierdził, że każdy szanujący się projektant spełnia oczekiwania inwestora 

i powinien go o tym poinformować. 

Agnieszka Jakierowicz powiedziała, że ten obowiązek nie powstaje od tej uchwały. Dodała, że 

obowiązek opłaty jest już od dawna, problem jest w tym, że Gmina nie ma określonych stawek do 

naliczenia. Stwierdził, że jeżeli nie podejmą tej uchwały to Gmina ,że spodziewać się zarzutu. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.  
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Uchwała nr LI/361/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 10- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy 

Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz 

określenie sposobu pobierania opłat. 

Magdalena Kołosowska powiedziała, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat zostały określone granice strefy 

płatnego parkowania, tj. ul. Bol. Chrobrego, parking przy ul. Polnej (przy CSR Helios), parking przy 

ul. Wojska Polskiego (przed kościołem oraz przy CIT). W projekcie uchwały proponuje się wyłączyć 

ze strefy płatnego parkowania parking przy CIT z uwagi na fakt, że standard stanowisk postojowych w 

tym obszarze jest niski, co pozwala kierowcom na dowolny postój ze szkodą dla pojazdów. Ponadto, 

niniejszą Uchwałą proponuje się wprowadzić karnety (bilet całodniowy, bilet 2-dniowy, bilet 3-

dniowy, bilet 4-dniowy, bilet 5-dniowy, bilet 6-dniowy, bilet miesięczny) za parkowanie w SPP. 

Podyktowane jest to turystycznym charakterem miejscowości i prowadzonej działalności handlowo-

usługowej w tym obszarze oraz znacznym natężeniem ruchu pojazdów w piątki i soboty a tym samym 

pojawiającym się deficytem miejsc postojowych. Jednocześnie, w wyniku przeprowadzonej analizy 

oraz obowiązywania strefy płatnego parkowania w 2013r. zachodzi potrzeba wprowadzenia takiego 

rodzaju karnetów.  Ponoszenie opłat za parkowanie na drogach publicznych wynika wprost z ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 0 poz. 260, 843, 1446, 1543) 

zgodnie, z którą Rada Gminy na podstawie prawa miejscowego może wprowadzić na obszar 

charakteryzujący się deficytem miejsc postojowym strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Biorąc 

powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim stosownej 

uchwały i uregulowania zagadnień płatnego parkowania na terenie Gminy Ustronie Morskie.  

Radny Mirosław Szymanek Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

oznajmił, że projekt uzyskał  pozytywną opinię. Dodał, że w trakcie rozmów były wniesione 

poprawki, które znajdują się w projekcie.  

Wójt Gminy przyznał, że był to pierwszy rok strefy. Dodał, że głęboko się zastanawiali nad tym, 

Urząd starał się usprawnić wszystko i wzmocnić inne obszary, ale nie jest to takie proste. Oznajmił, że 

trzeba zwracać uwagę na mieszkańców, którzy są zadowoleni z ulicy Bolesława Chrobrego. 

Stwierdził, że organizacyjne co do tego jest klęska, jest blisko 1100 egzekucji, które spoczywają na 

pracownikach. Powiedział, że Straż Gminna jest nie potrzebna, ponieważ jest policja i współpraca z 

nimi jest bardzo dobra. Dodał, że sporo ludzi przychodziło z biletami, ale już było za późno i trzeba 

mieć co do tego tolerancje i  nie powinno się za to karać. Poinformował, że teraz wszystko w tej 

sprawie przejął Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, był jeszcze pomysł, aby zrezygnować z 

automatów, a zatrudnić ludzi. Przypomniał, że koszt jednego automatu to 984 złote brutto i będzie ich 

10 sztuk. Dodał, że uwzględnili karnety dniowe, ponieważ ludzie o to prosili. Powiedział, że w tym 

roku na pewno nie będzie tyle egzekucji i jeżeli ktoś nie zapłaci to dostanie mandat, ale opłata w tym 

samym dniu bądź na drugi dzień do danej godziny będzie 50% taniej.  

Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznał, że sprawa nie jest 

prosta. Dodał, że jeżeli chodzi o finanse to potrzebują ponad 30.000.00 złotych- jest to 10 

parkometrów i 2 ludzi. Poinformował, że biuro będzie w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji i 

zaproponował, aby znalazł się taki zapis w regulaminie. Stwierdził, że w dziale 2 w §12 można to 
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dopisać, a §8 roz. 2 w punkcie 1 powinien być §7, a nie §6. Zaproponował, aby  w punkcie  2 §17 

wyrzucić punkt „b”. 

Sekretarz Gminy stwierdził, że są trochę zaskoczeni, ponieważ prace nad regulaminem były już 

dawno.  

Wójt Gminy stwierdził, że jeżeli są błędy to można wycofać projekt.  

Przewodniczący Rady oznajmił, że na kolanie nie będą wprowadzać poprawek. 

Radny Mirosław Szymanek zapytał czy jak wycofają druk to zdążą na czas. 

Wójt Gminy odpowiedział, że czasowo może być z tym problem. 

Grzegorz Czachorowski stwierdził, że chodzi tylko o zmianę dwóch punktów. 

Radny Andrzej Basarab zawnioskował o podjęcie dzisiaj tej uchwały. 

Poprosił o 10 minut przerwy i wprowadzenie zmian. Zawnioskował o niewycofaniu wniosku. 

Radny Stefan Dymański przychylił się do wniosku Radnego Basaraba. Dodał, że wystarczy nanieść 

tylko poprawki. 

Radna Agnieszka Makowska zapytała czy można wykupić bilet całodniowy w parkometrze.  

Magdalena Kołosowska odpowiedziała, że nie wie czy jest taka możliwość.  

Radna Agnieszka Makowska powiedziała, że ludzie, którzy przychodzili na basen wychodzili w 

czasie kąpieli, aby doładować czas parkowania. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nic nie szkodzi, aby wycofać projekt. Dodał, że nikt wtedy nie 

wiedział, że będzie za to odpowiedzialny Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

Radny Marek Rojek zapytał czy bilet za 15 złotych nie może być traktowany jako całodniowy. 

Dodał, aby taka informacja była na parkometrze. 

Wójt Gminy poinformował, że jeżeli ktoś o godzinie 17
00

 wrzuca 5 złotych to czas przechodzi na 

następny dzień i taka informacja jest. 

Radny Marek Rojek stwierdził, iż jeżeli ktoś wykupi bilet za 15 złotych to ma dane godziny 

czasowe. Powiedział, aby traktować to jako bilet całodniowy. 

Wójt Gminy powiedział, że trzeba to kontrolować. 

Przewodniczący Rady zapytał czy jest możliwość wprowadzenia opłaty 15 złotych za cały dzień w 

parkometrze.  

Magdalena Kołosowska odpowiedziała, że muszą to sprawdzić. 

Agnieszka Jakierowicz przypomniała, że parkometry nie wydają reszty i jest to dla nas na plus. 

Odczytała naniesione poprawki. 

  

 

GŁOSOWANIE  ZA WNIESIENIEM POPRAWEK : 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”, 1 głosy „przeciw”.  

Proponowana sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

Przerwa/  po przerwie 

Agnieszka Jakierowicz przedstawiła proponowane zmiany: 
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 W rozdziale I, w  §4 punkt 2 dopisuje się do „SPP” literę „N”. 

 W rozdziale II, w  §8 punkt 1 zmienia się §6 na oraz zostaje wykreślone „ nieograniczonego w 

czasie, zgodnie, z „Prawem o Ruchu Drogowym” niestrzeżonego postoju”, a wprowadza się 

zapis „ postoju zgodnie z terminem ważności określonym w karnecie”. 

 W rozdziale II dodaje się §12 o treści: 

1. Do poboru i sprzedawania karnetów wyznacza się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Ustroniu Morskim. 

2. Biuro SPPN mieści się przy ulicy Polnej 3. 

 Kolejne paragrafy zmieniają kolejność.  

 W obecnym §18 wykreśla się literę „b” i „e” z punktu 2. 

 

GŁOSOWANIE  ZA PRZYJĘCIEM ZMIAN : 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”.  

Zmiany zostały zaopiniowane pozytywnie.  

 

Radny Robert Saraban zapytał czy mandat z opóźnieniem 10 minut jest uwzględniony. Dodał, iż z 

tego co pamięta to mowa była o tym jeżeli ktoś wykupi bilet po 10 minutach to mandat się nie liczy. 

Agnieszka Jakierowicz odpowiedziała, że ten zapis został wykreślony, ponieważ był błędnie 

zapisany. 

Grzegorz Czachorowski oznajmił, iż pracownicy zostaną o tym poinformowani. 

Przewodniczący Rady powiedział, że taki zapis jest w §16. Poinformował, że w Kołobrzegu nie ma 

litości za spóźnienia. 

Radny Robert Saraban zapytał czy Komisji Budżetu i Urząd Gminy uwzględnił strefę parkingu na 

ulicy Kościuszki.  

Wójt Gminy odpowiedział, że trwa opracowywanie zmian. Oznajmił, iż na pewno odcinek od ulicy 

Bałtyckiej do ulicy Bolesława Chrobrego będzie jednokierunkowy. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że ulica Bolesława Chrobrego jest jednokierunkowa i praktycznie 

trzeba przez całą tą ulicę przejechać, aby zawrócić. 

Radny Robert Saraban powiedział, że na ulicy Kościuszki nie ma wyznaczonych miejsc na 

parkowanie.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że na wysokości „MAXA” są kwietniki i tak w ogóle nie można się 

minąć. Dodał, iż nie wie jak na Zdrojowej Inwest będzie funkcjonowała działalność gospodarcza. 
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Oznajmił, że skoro  poprawiło się bezpieczeństwo to czemu mamy zmniejszać strefę. Zaproponował, 

aby na próbę wprowadzić strefę na ulicy Kościuszki i ulicy Wiejskiej.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

 Uchwała nr LI/362/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, 

wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu 

pobierania opłat została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 11 –  Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Ustronie Morskie. 

 

Grzegorz Czachorowski poinformował, iż w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność § 2 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 

XLIX/340/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ustronie Morskie zachodzi konieczność 

przyjęcia w drodze uchwały zastrzeżeń wniesionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. W 

programie przyjętym uchwałą Nr XLIX/340/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 

2014r. błędnie określono definicję „ Bezdomnego zwierzęcia”. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

 Uchwała nr LI/363/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku zmiana uchwały 

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 12- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu 

Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

dodatku energetycznego. 

 

Izabela Poznańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że Ustawa 

z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał 

zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest 

osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Z uwagi na ścisłe powiązanie kwestii dodatków 

mieszkaniowych, przyznawanych i wypłacanych w gminie Ustronie Morskie przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej z nowym dodatkiem energetycznym, zasadnym jest upoważnienie do 

prowadzenia postępowań w tym obszarze przez kierownika GOPS. W  związku z powyższym 

podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione konieczne.  
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

 Uchwała nr LI/364/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku zmiana uchwały 

w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu 

Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

dodatku energetycznego została podjęta jednogłośnie. 

 Druk nr 13- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ustronie 

Morskie. 

Izabela Poznańska  oznajmiła, że dla ułatwienia realizacji tego zadania oraz ujednolicenia 

gromadzonych danych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu 1.16 „Koordynacja na 

rzecz aktywnej integracji”, przygotował narzędzie oceny zasobów pomocy społecznej składające 

się z: • oceny zasobów pomocy społecznej w gminie 

• wskaźników oceny zasobów pomocy społecznej OPS 

Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej. 

Niniejsze opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe 

na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Dane oraz materiały na których 

opiera się opracowanie pochodzą z Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim (w tym z referatu 

Organizacyjno – Administracyjnego, referatu Budżetu i Finansów a także z Ewidencji Działalności 

Gospodarczej , profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień) , Przedszkola Publicznego w Ustroniu 

Morskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, 

oraz ze sprawozdań i wiedzy pracowników GOPS w Ustroniu Morskim. 

Zasób obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej ,rodzaje ich problemów oraz 

rozkład ilościowy. 

 Niniejsza ocena jest materiałem poglądowym i zastępuje od roku 2012 dotychczas przygotowywany 

przez ośrodki pomocy bilans potrzeb pomocy społecznej.  

Rolą gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest zaspokajanie w środowisku lokalnym 

indywidualnych potrzeb mieszkańców. Za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb podejmowane są 

działania zmierzające do niwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb 

wówczas, gdy są one wywołane czynnikami niezależnymi od jednostki czy rodziny. 

Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej potrzebujących. 

Skupia się na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim realizując ustawę o pomocy społecznej 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Podejmuje 

działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. 

Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę 

celów i możliwości Ośrodka 

 

Zgodnie z cytowanym we wstępie  art. 16 a ustawy o pomocy społecznej stanowiącym, że gmina, 

powiat i województwo przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej oraz, że co roku do dnia 30 kwietnia, organ wykonawczy 

przedkłada radzie gminy tę ocenę będącą podstawą do ustalania planu finansowego w zakresie 

pomocy społecznej  na rok następny, zachodzi konieczność w drodze Uchwały Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim przyjęcia tej oceny. 

 

Radny Robert Saraban Przewodniczący Komisji Spraw Społeczny i Porządku Publicznego 

poinformował, że opinia Komisji była pozytywna.  
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Agnieszka Jakierowicz zauważyła, że w uchwale wystąpił błąd powinien być zapis „ za rok 2013”, a 

nie „ na rok 2013”.  

GŁOSOWANIE ZA ZMIANĄ ZAPISU: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

Sprawa została zaopiniowana pozytywnie  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

 Uchwała nr LI/365/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku zmiana uchwały 

w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 14- w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2014. 

Małgorzata Chir zastępca Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju Gminy powiedziała, że do 31 

grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy wpłynął jeden wniosek. 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, który wystąpił o wpisanie  

do ewidencji dwóch kąpielisk na rok 2014 na terenie gminy Ustronie Morskie: 

1) Kąpielisko Sianożęty : długość kąpieliska 1400 metrów: 

 

Położenie geograficzne: 

54h12min30sek N, 15h42min56sek E do 54h12min49sek N, 15h44min25sek E, 

z wyłączonymi odcinkami torów wodnych : 

 

1.   54h 12min 39sek N, 15h 43min 44sek E do 54h 12min 42sek N, 15h 43min 53sek E, 

2.   54h 12min 46sek N, 15h 44min 14sek E do 54h 12min 49sek N, 15h 44min 25sek E. 

           2)  Kąpielisko Ustronie Morskie : długość kąpieliska 2100 metrów: 

     Położenie geograficzne: 

     54h12min49sek N, 15h44min25sek E do 54h13min14sek N, 15h46min08sek E             

     z wyłączonymi odcinkami torów wodnych : 

1. 54h12min51sek N,15h44min38sek E do 54h12min53sek N,15h44min42sek E, 

2. 54h12min55sek N,15h44min47sek E do 54h12min57sek N,15h44min58sek E, 

3. 54h13min11sek N,15h45min59sek E do 54h13min12sek N,15h46min04sek E. 

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim sezon 

kąpielowy ma trwać od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r.  Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy 

Ustronie Morskie przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu  kąpielisk na rok 2014 na terenie 

gminy Ustronie Morskie. Zgodnie z art. 34 a ust. 6 ustawy projekt uchwały obejmuje wykaz 

planowanych kąpielisk, oraz wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których 

wnioskodawca planuje utworzyć kąpieliska.  

W dniu 24.03.2014 r. Wójt Gminy Ustronie Morskie podał do publicznej wiadomości na okres 21 dni 

projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2013. W 

trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi od społeczeństwa.  

Zgodnie z art. 34 a ust. 9 ustawy, Wójt Gminy Ustronie Morskie przekazał do zaopiniowania projekt 

uchwał wraz z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim n/w 

instytucjom: 
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- Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, 

- Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

- Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

- Dyrektorowi Urzędu Morskiego. 

 

Dodała, że wszystkie opinie były pozytywne. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że projekt uchwały ws. wykazu kąpielisk na terenie 

gminy Ustronie Morskie na rok 2014 został skonsultowany społecznie i uzyskał wymagane prawem 

opinie.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

 Uchwała nr LI/366/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie 

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady wprowadził autopoprawkę- do porządku obrad dołożył projekt  uchwały druk 

nr 15- zmiany w budżecie gminy na rok 2014.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że jest już podjęta uchwała w sprawie strefy płatnego parkowania. 

Dodała, że trzeba przesunąć kwotę pomiędzy paragrafami Urzędy Gminy, a Gminnym Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji.  

GŁOSOWANIE ZA WPROWADZENIEM AUTOPOPRAWKI: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”. 

Sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za” 

 Uchwała nr LI/367/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy an 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

5. PRZEDSIATWIENIE PROTOKOŁU KOMISJI REWIZYJNEJ.  
 

Radna Agnieszka Makowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z kontroli 

delegacji krajowych i zagranicznych Wójta Gminy Ustronie Morskie ( kopia protokołu stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

 

6. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.  
 

Radny Robert Saraban zapytał jakie na celu miało spotkanie 20 maja oraz 26 maja. 

Wójt Gminy odpowiedział, że spotkanie 20 maja było bardzo ważną sprawa, ponieważ musieli z 

Urzędu Gminy wszystko przenieść na spółkę. Dodał, że są bardzo blisko realizacji tego projektu. 

Następnie, poinformował, że spotkanie z 26 maja, było to Walne Zgromadzenie Wspólników wraz z 

absolutorium. Powiedział, że omawiali sprawy wody i ścieków, które zostają  na tym samym 
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poziomie. Oznajmił, że mają problem z kanalizacją, ponieważ jest dużo nieszczelności, szczególnie z 

wód deszczowych. Przypomniał, że P1 jest zrobiona i wydajność jest dwukrotnie lepsza i ta 

inwestycja była sztandarowa. 

 

7 i 8  INTERPELACJE I ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI.  

Radny Andrzej Basarab powiedział,. Że chce aby Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał 

przeglądu starych drzew na cmentarzu, ponieważ dużo suchych drzew upada na pomniki. Podziękował 

za podcięcie młodych iglaków. Dodał, iż wyjeżdżając z ulicy Wiejskiej jest nie wykoszone pobocze z 

dwóch stron.  

Radny Robert Saraban oznajmił, że na ulicy Kolejowej wyjeżdżając z Polomarketu również jest taka 

sytuacja.  

Sekretarz Gminy poinformował, ze jest to w kwestii Zarządu Dróg Powiatowych, ale robią to 

pracownicy Gosiru. 

Radny Marek Rojek powiedział, że na kolonii w Rusowie jest popękany asfalt i droga po zimie jest 

w fatalnym stanie tak samo jak droga do Radnej Britzen. Poinformował, iż niektórzy mieszkańcy sami 

betonują drogę przy swoich posesjach. Stwierdził, że trzeba również zająć się budynkiem 

gospodarczym za szkołą, ponieważ dzieci go bardzo mocno dewastują. Oznajmił, iż trzeba by było to 

zagospodarować i podzielić każdemu. 

Wójt Gminy przypomniał, iż jedna część należy do Rusowa. 

Radny Marek Rojek potwierdził, ale dzieci to dewastują. 

Wójt Gminy dodał, że rozmawiał z mieszkańcami i sami mieli to sobie zagospodarować. 

Zaproponował, aby był tam jeden zamek i każdy miał tam dostęp. 

Radna Anna Britzen stwierdził, iż dopóki to nie jest zabezpieczone to dzieci to dewastują. 

Wójt Gminy oznajmił, iż dorośli nie pilnują dzieci z siatką na  placu zabaw było tak samo. Dodał, że 

pracownicy Gosiru starają się wszystko naprawiać, a dzieci to psują.  

Sekretarz Gminy poinformował, iż był w Rusowie w zeszłym tygodniu i robili oględziny do 

remontu. Dodał, że jest sporo pracy związanych z budynkiem socjalnym. Przyznał, że co do tego 

budynku obok to nie tylko dzieci go demolują, ale również młodzież, która spożywa tam alkohol. 

Oznajmił, iż część mieszkańców korzysta z tych piwnic, ale mizernie, nie dbają o ten budynek. Za 

przykład podał zamknięcie kłódki od piwnicy. Stwierdził, iż jest tam spory bałagan, którzy sami robią 

i od czasu do czasu mogli by po sobie posprzątać.  

Wójt Gminy powiedział, że mieszkańcy nie mają poczucia, aby cos tam zrobić. 

Radny Andrzej Basarab przyznał, że ci ludzie dostali mieszkania, a mają jeszcze większe 

roszczenia. Dodał, że na ulicy Kołobrzeskiej jest budynek w okropnym stanie, a teraz po tych wiatrach 

jest jeszcze gorzej.  

Wójt Gminy przyznał rację Radnemu Basarabowi po czym poinformował, iż był tam niejednokrotnie 

i proponował mieszkanie. Dodał, że była tam również pani Izabela Poznańska, policja i Gosir. 

Oznajmił, że mieszkają tam dwie osoby, małżeństwo, którzy twierdzą, że przyjedzie syn w tym roku i 

obok na działce będą budować dom. Poinformował, że powinni zgłosić ten budynek do Nadzoru 

Budowlanego o eksmisję.  

Radny Marek Rojek oznajmił, że młodzież pije wszędzie, w Ustroniu Morskim również. Stwierdził, 

iż oni dbają o ten teren, ale czasem potrzebują pomocy. 
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Sekretarz Gminy powiedział, że ma nadzieję, iż reszta zgromadzonych osób go dobrze zrozumiała. 

Dodał, iż nie chodzi o to, że Rusowo ma problem alkoholowy i to decyduje o robotach budowlanych 

na tym terenie.  

Radna Anna Britzen podziękowała panu Sekretarzowi za wizytę w Rusowie. Dodała, że niepokoi ją 

sprawa jak również nie są zadowoleni z wykonywania dobrych spraw tego wykonawcy. 

Przypomniała, że drzwi w Melmaku otwierają się do 80
0
, ponieważ futryna jest zabudowana. 

Oznajmił, że może ten wykonawca jest tani, ale jest wszystko źle robione.  

Wójt Gminy przypomniał również, że zostały tam wymienione drzwi, które po dwóch latach zostały 

złamane w pół. Dodał, że osobiście sprawdzi tę futrynę i będzie poprawianie do skutku. 

Radny Andrzej Basarab zapytał kto jest wykonawcą, i kto to wszystko robi. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest to firma z Ustronia Morskiego. 

Wójt Gminy sprecyzował odpowiedź i dodał, iż właścicielem formy jest pan Łukasz Mierzejewski. 

Ponownie powiedział, że trzeba będzie to sprawdzić. 

Radna Anna Britzen oznajmiła, że drzwi się otwierają folia nie została zdjęta przez półtora roku, a 

jak ją ściągali to futryna jest kompletnie porysowana.  

Sekretarz Gminy poinformowała, że Melmakiem zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury. 

Poinformował, iż osobiście jeżeli sam by się nie zainteresował to drzwi by nie były zrobione do tej 

pory. 

Wójt Gminy zaprosił wszystkich Radnych, Dyrektorów i Sołtysów na obiad. 

Przewodniczący Rady podziękował w imieniu wszystkich. Powiedział, że na ulicy Brzozowej od 

Wodnika jest mocno zapadnięta. Następnie przypomniał sprawę placu zabaw przy ulicy Osiedlowej i 

wody która tam stoi. 

Sekretarz Gminy poinformował, że te sprawy są cały czas monitorowane. Dodał, że był również 

przegląd zajść na plażę i placów zabaw. Oznajmił, iż pani Magdalena Kołosowska jest za to 

odpowiedzialna za zamknięcie tej sprawy.  

 

AD. 9. ZAMKNIĘCIE SESJI 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLVII Sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie.  

Czas trwania sesji: 8
30

 – 11
30

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

Protokołowała 

Aneta Matuszewska 

 


