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PROTOKÓŁ NR V/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 31 marca 2015 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła V Sesję Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim. Powitała zebranych Radnych, Wójta Gminy, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, 

nowo wybranych Sołtysów Gminy oraz wszystkich zebranych na sesji. Poprosiła 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Karolinę Małkowską o formalne 

poinformowanie o wynikach wyborów uzupełniających oraz o wręczenie zaświadczenia Pani 

Sylwii Kręglewskiej w sprawie dokonanego wyboru do Rady Gminy. 

 

b. Ślubowanie Radnej. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Karolina Małkowska powiedziała, że 22 

marca br. przeprowadzono Wybory Uzupełniające do Rady Gminy w Ustroniu Morskim w 

okręgu numer 7. Dopowiedziała, że liczbą 44 głosów mandat Radnej Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim zdobyła Pani Sylwia Kręglewska zgłoszona przez KWW Sylwii Kręglewskiej. 

Poinformowała, że stosownie do art. 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks 

wyborczy Gminna Komisja Wyborcza w Ustroniu Morskim stwierdza, że w wyborach 

uzupełniających, które odbyły się dnia 22 marca 2015r Pani Sylwia Kręglewska wybrana 

została Radną Gminy Ustronie Morskie. W imieniu własnym i Gminnej Komisji Wyborczej 

w Ustroniu Morskim pogratulowała objęcia tej zaszczytnej funkcji życząc wytrwałości i 

konsekwencji w pracy na rzecz rozwoju Gminy, a także zadowolenia z pracy zawodowej oraz 

pomyślności w życiu osobistym. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że zgodnie z art. 23 a ustawy o 

samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radny składa 

ślubowanie. Poprosiła wszystkich o powstanie, po czym odczytała rotę ślubowania 

 „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej polskiej, 

Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. ” 

 

Sylwia Kręglewska – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

c. Stwierdzenie quorum 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że od tej chwili Pani Sylwia 

może prawnie wykonywać mandat Radnego. Poinformowała, że Rada Gminy w Ustroniu 

Morskim posiada pełny skład 15 Radnych. Stwierdziła quorum – obecnych 15 Radnych (lista 
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obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Oznajmiła, że Rada jest władna do 

podejmowania uchwał. Zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do otrzymanego porządku obrad.  

 

 

Proponowany porządek obrad:    

 

1. Sprawy organizacyjne: 

 

a) otwarcie, 

b) ślubowanie Radnej, 

c) stwierdzenie quorum, 

d) przyjęcie protokołów nr III/2014 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz,                        

nr IV/2014 Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 roku. 

 

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy : 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, 

b) powołanie komisji skrutacyjnej 

c) przeprowadzenie tajnego głosowania 

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór 

 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

A. Druk nr 1- w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2015-2025 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych 

Wieniotowo i Ustronie Morskie w jednostce ewidencyjnej Ustronie Morskie – dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 

roku - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6 – w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 
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H. Druk nr 8 – w sprawie zmiany Statutu Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

I. Druk nr 9 – w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu 

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. Druk nr 10 –w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie Nr 

XXIX/197/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ustronie 

Morskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym - dyskusja, podjęcie uchwały; 

K. Druk nr 11 –w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie 

podziału Gminy Ustronie Morskie na stałe obwody głosowania - dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Głos mieszkańców. 

8. Zamknięcie sesji. 

Radny Marek Leciaho wnioskował, aby w pkt. 3, jako pierwszy rozpatrzeć druk H w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Ustronie Morskie. Powiedział, że uważa, że opinia Pani Mecenas jest 

obraźliwa dla Radnych, dlatego wnioskuje, aby ten punkt rozpatrzeć, jako pierwszy.  

GŁOSOWANIE za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad:  

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 8 głosów „za”; 0 ”przeciw”; 7 „wstrzymujących” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta większością głosów. 

 

d. Przyjęcie protokołów nr III/2014 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz,                        

nr IV/2014 Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 roku. 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołów: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

 

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Grzywnowicza. 

Powiedział, że ma on doświadczenie w pracy samorządowej. Dodał, że był Przewodniczącym 
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Rady w poprzedniej kadencji Rady Gminy i uważa, że ma wystarczające przygotowanie, aby 

sprawować funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej : 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę Radnej Zofii Majewskiej, która 

wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę Radnego Piotra Baryckiego, który nie wyraził 

zgody na pracę w komisji skrutacyjnej. 

Radny Andrzej Basarab zgłosił kandydaturę Radnego Mirosława Dziewiałtowicza, który 

wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 

Radny Andrzej Basarab zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Rymaszewskiego, który 

wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia Majewska ogłosiła 

gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania, po czym przedstawiła radnym tryb 

głosowania: 

1. Głosowanie tajne, bezwzględną większością głosów. Po otrzymaniu karty do głosowania 

radni podchodzą pojedynczo do wyznaczonego na głosowanie miejsca , dokonują wyboru  

i wrzucają kartę do urny. 

2. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady i podpisanych przez 

Przewodniczącego Rady, po dokonaniu przez komisję skrutacyjną wymieszania kart.  

3. Za głos ważny uznaje się ten, na którym przy wybranej opcji „jestem za”, „jestem 

przeciwny” lub „wstrzymuję się od głosu” postawiony zostanie w kratce znak „x”. 

4. Kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół              

z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie (załącznik nr 2 do 

protokołu). Powiedziała, że ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych .W głosowaniu 

udział wzięło 15 radnych, bezwzględna ilość głosów wynosi 8. Powiadomiła, że oddano 15 

głosów ważnych; 0 głosów nieważnych. Poinformowała, że wśród głosów ważnych kandydat 

uzyskał następującą ilość głosów: 14 głosów - „za” 0, „przeciw”, 1, „wstrzymujący. 

Oznajmiła, że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Ustroniu Morskim został wybrany 

Radny Krzysztof Grzywnowicz.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz podziękował za oddane głosy. 

Oznajmił, że postara się swoje obowiązki wykonywać rzetelnie. Dopowiedział, że ma 
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nadzieję, że to jednomyślne głosowanie będzie sygnałem do porozumienia i większej 

współpracy miedzy Radnymi.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski życzył Wiceprzewodniczącemu wytrwałości. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

H. Druk nr 8 – w sprawie zmiany Statutu Gminy Ustronie Morskie. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poprosiła o przedstawienie autopoprawek do 

projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Ustronie Morskie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz poinformował, że do projektu  

uchwały przygotowanego przez grupę Radnych w sprawie statutu Gminy Ustronie Morskie 

wprowadza się autopoprawki : 

W §1. Pkt 1. Wprowadza się zapis o treści:  

w § 49 ust. 1 po Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi dodaje się Komisji 

w pkt. 1 ust. 5 po treści Komisja przedstawia Radzie opinię dodaje się pozytywną lub 

negatywną, 

w §1 pkt. 1 ust. 6 wykreśla się podpunkty: c, d i e 

w §1 pkt. 2 ust. 3 po wglądu w dokumenty będące w posiadaniu Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych podlegających Gminie wraz z możliwością uzyskania kserokopii dodaje się  

niezbędnych do wydania opinii w sprawie. 

Poinformował, że autopoprawki zostały naniesione po zaciągnięciu opinii prawnej wydanej 

przez Panią Adwokat. Dopowiedział, że Radni zgodzili się z poprawkami, ponieważ są one 

słuszne, gdyż Komisja nie jest ciałem, które posiadało inicjatywę uchwałodawczą w Statucie. 

Dodał, że w §1 pkt. 1 ust. 6 podpunkty c, d i e faktycznie znajdowały się w Statucie w innej 

formie i było to powtórzenie zapisów. Poinformował, że celem projektu jest doprecyzowanie 

trybu pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy, zasad obiegu dokumentów 

podlegających procedowaniu przez organ stanowiący w Gminie.  

Radna Marzena Molcan zapytała, który punkt w opinii Pani Mecenas był dla Radnego 

Marka Leciaho obraźliwy. 

Radny Marek Leciaho odpowiedział, że w opinii padają takie słowa jak zarzut. 

Dopowiedział, że jest to daleko idące słowo, a nie uważa, aby Radni trafili na coś takiego, że 

są im przedstawiane zarzuty. Oznajmił, że w pkt. 2 zostało napisane, że w §49 ust 1 punkt 2 

pojęcie „wnioskodawcy” nie jest znane ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, ani Statutowi Gminy Ustronie Morskie. Powiedział, że słowo „wnioskodawca” 

istnieje w § 57 ust 1 w ostatnim zdaniu; w § 45 ust 2. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz odniósł się do zwrotów, 

których Pani Mecenas nie zaakceptowała. Powiedział, że jest to wnioskodawca, 

Przewodniczący, referent. Oznajmił, że nie jest prawnikiem, ale pozwolił sobie 
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przeanalizować kilkanaście statutów, które są uchwalone, ogłoszone w Dziennikach 

Urzędowych, które funkcjonują i są ważne. Dopowiedział, że skoncentrował się na statutach 

uchwalanych po roku 2010. Poinformował, że w wielu te zapisy funkcjonują i zastanawia się, 

dlaczego w statucie Gminy Ustronie Morskie nie miałyby być właściwe. Przytoczył Statuty 

miasta Dziwnów, Kołobrzeg, Szczecin, Nowogard, w których w/w zapisy występują. 

Powiedział, że co do zarzutów dot. procedury wnioskowania komisji, to są to zapisy 

zaczerpnięte z obowiązującego statutu miasta Kołobrzeg, który został uchwalony w 2013 

roku. Oznajmił, że Radni zastanawiają się, dlaczego w tym statucie komisja rady może mieć 

takie możliwości i taki zapis, a w statucie proponowanym przez grupę Radnych takie zapisy 

nie mogą się znaleźć.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w Polsce jest ponad 3 tysiące różnych 

statutów. Dopowiedział, że każda Gmina ma swój, który dotyczy innej Gminy i innego 

miasta. Oznajmił, że nie można mówić, że bierze się przykład z Kołobrzegu, Dziwnowa. 

Poinformował, że rozumie, iż generalne zapisy mogą dotyczyć tego samego. Podkreślił, że 

nie może się zgodzić z podważaniem opinii prawnika, który wydał w tym przypadku 

negatywną opinię mając do tego prawo. Poinformował, że też dostaje od Pani Prawnik opinie 

negatywne. Powiedział, że co do słów użytych w opinii nie widzi nic obraźliwego. Zapytał, 

dlaczego nie została powołana komisja statutowa, która od zawsze funkcjonowała w Radzie 

Gminy. Podkreślił, że statut nie jest dopasowany do dzisiejszych czasów. Zakomunikował, że 

w Radzie jest 15 Radnych, a nie tylko grupa Radnych, którzy też by chcieli pracować nad 

Statutem Gminy Ustronie Morskie. Zaproponował, aby z całego składu rady wybrać 

członków komisji statutowej i wspólnie Radcą Prawnym dopasować do ustawy o samorządzie 

gminnym, a nie po cichu podrzucać uchwałę zmieniającą.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że chciałaby się odnieść do zarzutu 

postawionego, że w opinii zostało użyte słowo zarzut. Oznajmiła, że słowo zarzut funkcjonuje 

zarówno w prawie karnym jak i administracyjnym. Podkreśliła, że jest to stwierdzenie stricte 

prawnicze. Powiadomiła, że użyła technicznego stwierdzenia w kwestiach, w których się nie 

zgadza. Dopowiedziała, że pojęcie wnioskodawcy czy jakiekolwiek inne pojęcie, które 

miałoby być wprowadzone do statutu może być wprowadzone, ale należałoby je zgodnie z 

tendencją, która funkcjonuje w obrocie najpierw wprowadzić do słowniczka pojęć. 

Podkreśliła, że tego nie ma w ustawie o samorządzie gminnym. Dodała, że powinno zostać to 

wprowadzone do statutu wskazując, kim ta osoba jest. Podsumowała, że jeżeli wprowadzi się 

pojęcie to może ono w statucie funkcjonować. Stwierdziła, że to, iż w statucie uchwalonym 

jedenaście lat temu w niektórych paragrafach zostały użyte w/w pojęcia nie oznacza, że w 

dzisiejszych realiach wprowadzając dalsze pojęcia nadzór kontroli nie zwróciłby na to uwagi. 

Powiedziała, że stara się być ostrożna i wprowadzać takie pojęcia, które znajdują 

jakiekolwiek uzasadnienie i poparcie. Poinformowała, że opinia zwróciła jej uwagę na 

całokształt statutu, jaki jest i funkcjonuje, jako prawo miejscowe. Dodała, że oprócz tego, co 

wskazała w opinii w statucie jest dużo rzeczy, które są nieaktualne. Poinformowała, że jest to 

tylko i wyłącznie decyzja Radnych, co z tym zrobić. Podsumowała, że jej negatywna opinia 

nie powoduje tego, że Radni nie mogą nad danym projektem uchwały głosować, ponieważ 

uchwała ta zostanie przekazana do nadzoru kontroli, który pochyli się nad nią pochyli.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że funkcjonuje                 

3 tysiące statutów, ale wszystkie były tworzone w oparciu o tę samą ustawę o samorządzie 

gminnym. Dopowiedział, że uchwała nie była tworzona pod stołem, bo inicjatywę 

uchwałodawczą zgodnie ze statutem ma grupa trzech radnych. Poinformował, że mimo, że 

statut do tego nie zobowiązywał projekt został wysłany do wyrażenia opinii do Pana Wójta. 

Oznajmił, że Radni oczekiwali ze strony Pani Mecenas pomocy, a nie opinii, jaką otrzymali. 

Dodał, że są tym faktem zniesmaczeni. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zgadza się, że inicjatywę uchwałodawczą ma 

grupa radnych. Prosił, aby pamiętać, że jest to statut Gminy, a nie zwykła uchwała, którą się 

przegłosowuje. Zapytał, dlaczego nikt nie chce się ustosunkować do komisji statutowej. 

Dopowiedział, że jest za zmianą statutu, ale uważa, że powinni nad nim pracować wszyscy 

radni, a nie tylko grupa trzech radnych.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że absolutnie nie może ingerować w 

projekt uchwały. Dopowiedziała, że może wydać opinię pozytywną bądź negatywną 

oceniając z punktu widzenia prawa. Poinformowała, że komisja statutowa dałaby możliwość 

współpracy poprzez opiniowanie propozycji, które nie byłyby jeszcze projektem                               

a proponowanymi zmianami.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski apelował, aby powstała komisja statutowa.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że w poprzedniej kadencji była 

komisja statutowa, która czekała na zmianę ustawy. Oznajmiła, że na zostanie powołane w/ w 

komisja. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wytyka się, że 

komisja statutowa w poprzedniej kadencji nie dokończyła prac. Dopowiedział, że zmiany, 

które zostały wprowadzone i kosztowały radnych poprzedniej kadencji wiele pracy i wielu 

spotkań zostały zablokowane pod pretekstem, że będzie nowa ustawa o samorządzie. 

Powiedział, że za nim zostanie powołana komisja statutowa prosi Pan Sekretarza i Panią 

Mecenas o zaciągnięcie wiedzy, czy są planowane zmiany w ustawie o samorządzie i na 

kiedy są przewidziane te prace.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” 

Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością głosów.  
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A. Druk nr 1- w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że  

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę  80.761,99,-zł, 

z tego: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę    573.537,47,-zł; 

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę     654.299,46,-zł; 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę  156.105,28,-zł, 

z tego: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę   

  42.092,28,-zł, 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę     114.013,00,-zł; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że pierwsza zmiana dotyczy 

załącznika nr 3 Dział 630, Rozdział 63095, Paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych poprzez dopisanie słowa w Sianożętach - budowa zejść na plażę wraz z 

pochylnią dla osób niepełnosprawnych w Ustroniu Morskim i Sianożętach. Powiedziała, że  

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem  437.825,66 zł 

 420.000 zł planowanym wpływem opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, 

 17.825,66 zł dochodami z tyt. dzierżawy lokalu użytkowego położonego w budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 03.02.2015 r. 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem – 

800.000 zł 

 - 240.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za gospodarowanie odpadami 

pobieranych od osób prawnych w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 16 grudnia 

2014 r. (patrz dział 900), 

 - 660.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za gospodarowanie odpadami 

pobieranych od osób fizycznych w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra 
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Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 16 grudnia 

2014 r. (patrz dział 900), 

 100.000 zł planowanym wpływem środków z tyt. rekompensaty utraconych dochodów 

w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

 

Dział 758 Różne rozliczenia 

 - 95.816 zł korektą planu subwencji ogólnej dla gmin – części oświatowej, zgodnie z 

pismem Ministra Finansów. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 

 1.410 zł dochodami z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

(300 zł), korekty składki zdrowotnej (110 zł) i z tyt. płatnych usług opiekuńczych 

(1.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w ustroniu Morskim.  

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem 1.020.000 zł 

 900.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za gospodarowanie odpadami 

pobieranych od osób prawnych i fizycznych, w związku ze zmianą Rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów, i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 

16 grudnia 2014 r.  

 120.000 zł dochodami z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych od osób 

prawnych. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 10.117,81 zł wpływem kar umownych za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. 

Modernizacja sali wiejskiej w Kukini. 

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

Dział 600 Transport i łączność – ogółem – 225.680 zł 
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 124.320 zł planowanym wpływem dofinansowania na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Olszyna wraz z opracowaniem 

dokumentacji projektowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 28.01.2015 r. 

 - 350.000 zł korektą dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi 

gminnej Gwizd – Grąbnica – II etap – brak realizacji w 2015 rok, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

28.01.2015 r. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

 - 650.403,46 zł korektą dochodów z tyt. sprzedaży mienia gminy. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 221.784 zł przyznaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

Modernizacja sali wiejskiej w Kukini, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 28.01.2015 r. 

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

Dział 630 Turystyka – ogółem  10.120 zł 

 120 zł koniecznością uiszczenia opłaty za mapę kąpieliska, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 

02.02.2015 r., 

 10.000 zł realizacją projektu unijnego pn. Dalszy rozwój i promocja turystyczna 

godnych zachowania parków krajobrazowych – sieć podmiotów aktywnych w 

Euroregionie POMERANIA na dofinansowanie wydania strony internetowej oraz 

ulotki promocyjnej parku podworskiego w Rusowie. Projekt realizowany wspólnie z 

partnerem niemieckim gminy Ustronie Morskie - Stowarzyszeniem Parku 

Regionalnego „Barnimer Feldmark” z Blumbergu. Zmiana zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 16.02.2015 r. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem – 17.193 zł 

 500 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

 - 1.500 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu pomocy 

dydaktycznych, naukowy i książek do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

 1.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 
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 - 6.000 zł korektą planu wydatków dot. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji 

rolnej – dot. Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, 

 - 11.193 zł korektą planu wydatków dot. odszkodowań za przejęcie nieruchomości. 

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem – 31.446,98 zł 

 6.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego w sprawach egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,   

 - 95.946,98 zł korektą działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę systemu 

gospodarowania odpadami (zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 16 grudnia 2014 r. (patrz 

dział 900)), 

 - 14.500 zł korektą działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na przesyłki 

pocztowe, serwis oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże 

służbowe krajowe dot. systemu gospodarowania odpadami (zgodnie ze zmianą 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów, i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych z dnia 16 grudnia 2014 r. (patrz dział 900)), 

 3.000 zł planowanym dofinansowaniem udziału zawodników (strażaków) w zawodach 

Firefighter Combat Challenge w 2015 r. (podczas imprezy zawodnicy zobowiązani 

będą do promowania gminy Ustronie Morskie), zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 10.02.2015 r.,   

 70.000 zł organizacją imprezy muzycznej Radio ZET Złote Przeboje na wakacjach 

(04.07.2015 r.). 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 

 korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń bezosobowych – Policja 

(kwota 6.800 zł), 

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu art. medycznych i leków OSP 

(kwota 500 zł), 

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych OSP (kwota 370 zł). 
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 2.000 zł realizacją zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – zakup plandek 

zabezpieczających mienie mieszkańców po uszkodzeniach powstałych w wyniku 

silnych wiatrów. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego  

 - 35.487,61 zł urealnieniem planu wydatków dot. poręczeń pożyczek i kredytów. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem – 110.558,24 zł  

 - 1.842 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne Szkoły Podstawowej, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 

03.02.2015 r., 

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń osobowych pracowników 

w związku z planowanym zawarciem umów zlecenie na czas nieobecności pracownika 

obsługi i pracownika administracji (kwota 38.000 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 03.02.2015 r., 

 - 2.580,38 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola 

Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 05.02.2015 r., 

 - 6.078 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne Gimnazjum, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 03.02.2015 r., 

 - 4.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. dowozu uczniów środkami publicznymi, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim z dnia                02.02.2015 r., 

 - 241,86 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola 

Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 05.02.2015 r., 

 - 49.016 zł zmniejszeniem planu dochodów dot. subwencji ogólnej – części 

oświatowej. Korekta planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej par. 3020 – 

2.000 zł, par. 4010 -25.500, par. 4110 -6.516 zł, par. 4120 – 7.000 zł, par. 4270 -8.000 

zł,  

 - 46.800 zł zmniejszeniem planu dochodów dot. subwencji ogólnej – części 

oświatowej. Korekta planu finansowego wydatków Gimnazjum par. 3020 – 2.500 zł, 

par. 4010 -32.300, par. 4110 -6.000 zł, par. 4120 – 6.000 zł,  

 Korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej planu finansowego Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 16 grudnia 2014 r. – 
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wprowadzenie rozdziału 80150 (Szkoła Podstawowa - kwota 72.923,34 zł, 

Gimnazjum - kwota 4.716,84 zł.). 

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem – 22.000 zł 

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. opłat za ubezpieczenie osób - wyjazd w 

ramach zorganizowanych form wypoczynku (kwota 1.000 zł), 

 - 22.000 zł korektą planu wydatków dot. zakupu usług zdrowotnych – usługi 

medyczne ginekologiczne, zgodnie z wnioskiem pracownika ds. ewidencji 

działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień z dnia 

06.02.2015 r. 

Dział 852 Pomoc społeczna – ogółem 1.709 zł 

 - 291 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 06.02.2015 r., 

 1.800 zł koniecznością zakupu gaśnic oraz sygnału alarmowego do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim (1.800 zł), korektą budżetu na 

serwis oprogramowania w GOP (750 zł) oraz zwrot kosztów zakupu okularów 

korekcyjnych do pracy przy komputerze (500 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika 

GOPS w Ustroniu Morskim z dnia 05.03.2015 r. 

 200 zł koniecznością zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wypłatę dodatku do 

zasiłku rodzinnego  w okresie 01.11.2014 r.-31.12.2014 r. zgodnie z decyzją GOPS. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem 229.943,93 zł 

  95.946,98 zł korektą działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę systemu 

gospodarowania odpadami (zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji), 

 14.500 zł korektą działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na przesyłki 

pocztowe, serwis oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże 

służbowe krajowe dot. systemu gospodarowania odpadami (zgodnie ze zmianą 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji ), 

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakup materiałów – wysypisko (kwota 

200 zł), 

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. podatku od nieruchomości – wysypisko                           

(kwota 38.000 zł), 

 - 4.383,05 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie 

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

dnia 30.01.2015 r., 
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 - 120 zł korektą planu wydatków dot. opłaty środowiskowej za wprowadzenie gazów i 

płynów do powietrza, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 02.02.2015 r., 

 4.000 zł zakupem części zamiennych do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu, 

naprawy i badania techniczne sprzętu i pojazdów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 02.02.2015 r. 

 120.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 17.825,66 zł wykonaniem prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 03.02.2015 

r. (patrz dochody dział 700). 

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

 - 2.820,48 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 30.01.2015 r. 

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

 

Dział 600 Transport i łączność – ogółem – 55.680 zł 

 - 680.000 zł brakiem realizacji w 2015 r. zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi 

gminnej Gwizd – Grąbnica – II etap, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 28.01.2015 r. 

 624.320 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej 

Olszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 28.01.2015 r. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 151.193 zł 

 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana dachu na 

budynku socjalnym w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji 

i Gospodarki Komunalnej z dnia 28.01.2015 r. 
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 80.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja lokali 

mieszkalnych w Ustroniu Morskim, w związku z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 28.01.2015 r. 

 11.193 zł zamianą niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie 

ewidencyjnym Wieniotowo w wyniku, której prawo własności zostanie przekazane 

przez Gminę Ustronie Morskie na rzecz Spółki Domy Wczasowe WAM (działki 

ewidencyjne nr 35/84 i 35/85). Spółka na rzecz Gminy przekaże działki ewidencyjne 

nr 35/79,35/80,35/81 i 35/82. Zamiana gruntów wynika z Uchwały Nr L/348/2014 

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28.04.2014 r.  

Dział 710 Działalność usługowa 

 Zmianą dysponenta środków budżetowych z Urzędu Gminy na Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim dot. realizacji inwestycji pn. 

Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego – II etap, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 03.03.2015 r. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 2.500 zł planowanym przestąpieniem do projektu pn. Ochrona różnorodności 

biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i 

młodzieży realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. 

Niniejszy projekt realizowany będzie na terenie 22 gmin należących do ZMiGDP. 

Całkowity koszt projektu to kwota 3.703.610 zł. Zmiana zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 18.02.2015 r.  

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 16.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zadania 

inwestycyjnego pn. Modernizacja sali wiejskiej w Kukini, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 28.01.2015 r. 

V. Zmian po stronie przychodów dokonano w związku z: 

Wpływem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie w kwocie 236.867,27 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja 

sali wiejskiej w Kukini. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że po dokonanych zmianach budżet 

gminy zamyka się kwotami: 

1) dochodami budżetu w kwocie      36.834.019,05,-zł, 

z tego:  
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1. dochody bieżące       

 23.852.938,51,zł, 

2. dochody majątkowe       12.981.080,54,-zł; 

2) wydatkami budżetu w kwocie      38.250.886,32,-zł, 

z tego: 

1. wydatki bieżące       

 22.001.493,32,-zł, 

2. wydatki majątkowe       16.249.393,00,-zł; 

3) deficytem budżetu w kwocie      1.416.867,27,- zł 

który zostanie pokryty przychodami z tyt. 

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  

 1.416.867,27,- zł 

 

Przewodniczący Komisji Denis Tomala powiedział, że Komisja Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego wydała opinię pozytywną. Zgłosił wniosek formalny o doprecyzowanie treści 

w załączniku numer 3 w dziale 700, rozdział 7004, paragraf 6050 w zadaniu Modernizacja 

lokali mieszkalnych w Ustroniu Morskim dodać przy ulicy Okrzei. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na komisji zostało ustalone, że 

środki nie będą ze wskazaniem na konkretne miejsce. Dopowiedziała, że było zabezpieczenie 

80 000,00 zł na ulicę Graniczną. Komisja Budżetu postanowił, że środki te będą 

zabezpieczone bez wskazania. Dodała, że w tej chwili Gmina czeka na wycenę, ponieważ 

najprawdopodobniej środki te nie wystarczą na remont pomieszczeń przy Okrzei. 

Poinformowała, że w związku z tym środki zostały wyodrębnione na remont pomieszczeń 

socjalnych.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że po przemyśleniu i rozmowie z mieszkańcami 

doszedł do wniosku, że intencją Wójta Zielińskiego było zbudowanie toalety z prawdziwego 

zdarzenie. Dopowiedział, że w około nie ma żadnej toalety, a jedyną toaletę w Ustroniu chce 

się przerobić na mieszkania socjalne. Oznajmił, że rozpatrywał tę sprawę pod kątem 

poprzednich kadencji, które wyrażały zgodę na wybudowanie obiektu. Poinformował, że 

myśli o innych rozwiązaniach i wariantach, bo nie jest to do końca najlepszy pomysł. Dodał, 

że są oznaczenia i wskazania, które kierują ludzi. Poinformował, że nie jest to dobry pomysł 

niszczyć coś, co jest i funkcjonuje, mimo iż też wymaga napraw. Dodał, że obiekt nie jest 

ocieplony, a podłoga wymaga naprawy. Dopowiedział, że trzeba się zastanowić czy warto 

rozpatrywać ten wariant, czy też lepiej znaleźć mieszkanie dla Pani Ewy i pomóc w jego 

opłacie, ponieważ nie jest do końca przekonany do omawianego na komisji rozwiązania. 
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Radny Denis Tomala powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu przy punkcie 

dotyczącym lokalu socjalnego dla Pani Mazurek toczyła się długa rozmowa wraz z 

przeprowadzoną wizją lokalnej. Dopowiedział, że opinia pozytywna o przesunięciu środków 

została podjęta z przeznaczeniem na ulicę Okrzei. Oznajmił, że podtrzymuje swój wniosek 

formalny i prosi Panią Przewodniczącą o przegłosowanie, aby Rada zadecydowała. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w związku z tym, że jest wnioskodawcą 

projektu nie wyraża zgody na tego typu zapiski.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że warto się zastanowić nad budynkiem po 

Spółdzielni Kółek Rolniczych. Dodał, że obiekt ten stoi pusty, a remont budynku 

przysporzyłby dużo więcej mieszkań niż dwa, gdzie koszt jednostkowy byłby niższy. 

Zasugerował, aby iść w tym kierunku. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że myślał nad tym rozwiązaniem od dawna. 

Przypomniał, że z obiektem tym wiązały się problemy dotyczące wykupu. Oznajmił, że zrobi 

rozpoznanie jak wygląda w obecnej chwili sytuacja. Dodał, że warto by było zrobić małe 

mieszkania dla dwóch, trzech osób.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że sytuacja jest rozwiązana. 

Dodała, że chodzi o wydzielenie działki. Poinformowała, że są tam wydzielone jednoosobowe 

pokoje.   

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie są one większe niż na Granicznej. Dodał, 

że poszedłby w kierunku propozycji Radnego Rymaszewskiego. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na komisji budżetu dokładnie rozważano temat 

pomieszczeń socjalnych. Poinformował, że rozmawiano o lokalu przy ulicy Okrzei i ulicy 

Granicznej, gdzie wcześniej było powiedziane, że lokal przy ulicy Granicznej ma 23 m ². 

Powiedział, że po wizji lokalnej okazało się, że lokal ten ma 18 m ². Oznajmił, że członkom 

komisji wydawało się, że jest on za mały, aby Pani Ewa zamieszkała tam z dzieckiem. 

Powiadomił, że została przeprowadzona wizja lokalna na ulicy Okrzei, gdzie stwierdzono 

definitywnie, że jest to duże pomieszczenie, z którego można wygospodarować dwa lokale 

socjalne. Zasugerował, że można ten projekt przedstawić jeszcze raz na komisję budżetu. 

Powiedział, że § 37 Statutu Gminy mówi o tym, że projekt uchwały może być cofnięty 

jeszcze raz do rozpatrzenia na komisję budżetu.  

Radny Stanisław Bęben postawił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały na 

komisje budżetu w celu ponownego rozpatrzenia.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że część rzeczy była przedkładana w 

miesiącu styczniu i lutym. Dopowiedziała, że miesiąc marzec jest ostatecznym terminem. 

Poinformowała, że 16 grudnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Oznajmiła, że Gmina ma obowiązek podjąć 

do końca marca uchwałę, która reguluje, zmienia i zakłada nową klasyfikację. Powiadomiła, 

że część zmian związana jest z przesunięciem, czyli z koniecznością utworzenia nowych 

działów, rozdziałów i paragrafów. Poinformowała, że cofnięcie całej uchwały spowoduje 
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trudną sytuację, bowiem uchwała została przedłożona przez Wójta a Radni nie wywiążą się z 

obowiązku jej podjęcia. Powiedziała, że na komisji były uwzględnione różne miejsca, w 

związku z tym opinia dotyczyła zabezpieczenia kwoty 80 000,00 zł na remont pomieszczeń 

socjalnych bez wskazania miejsca.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wskazał, iż z tych środków wydatkowane 

będą też pieniądze na remonty bieżące, które trzeba zrobić w lokalach.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że Radnym zostało powiedziane, że lokal ma 23 m ². 

Dodał, że po wizji lokalnej okazało się, że jest to 18 m ². Zapytał, na jaki metraż został 

zrobiony kosztorys.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że kosztorys został sporządzony na podstawie 

stanu faktycznego.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zgodnie z ustawą 10 m ² na pokój dla 

dwóch osób jest wystarczające, a pozostałe 8 m ² pozostaje na aneks i łazienkę. Oznajmił, że 

zgodnie z ustawą 18 m ² jest wystarczające. Dopowiedział, że komisja budżetu uznała w/w 

pomieszczenie za małe.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska przypomniała, że są to osoby 

niepełnosprawne.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie jest to niepełnosprawność ruchowa. 

Dodał, że nie obawy, aby pieniądze zostały przeznaczone na inny cel bez uzgodnienia z radą. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że w świetle wypowiedzi Pani Skarbnik wycofuje swój 

wniosek formalny.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że na poprzednich komisjach była rozpatrywana 

sprawa dot. lokalu po Spółdzielni Kółek Rolniczych. Dodał, że jeżeli kwestia wierzycieli 

została już wyjaśniona, trzeba nabyć ten lokal, aby go adoptować. Powiedział, że uważa, iż 

środki te powinny pozostać zabezpieczone bez wskazania konkretnego adresu, ponieważ 

jeżeli będzie jakakolwiek decyzja Pan Wójt będzie musiał skonsultować ja z radą.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jak Gminę było stać na zakup bazy na ulicy 

Koszalińskiej za półtora miliona to nie powinno być problemu z zakupem działki 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że była to kwota milion pięćdziesiąt. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Gmina nie wypłaciła 

jednorazowo takich środków. Dopowiedziała, że środki były wypłacane po trzysta tysięcy 

rocznie. Dodała, że w tej chwili Gmina rozlicza odszkodowanie za drogi w Wieniotowie. 

Oznajmiła, że baza na Kołobrzeskiej była zakupiona na bardzo dobrych warunkach, a Gmina 

nie poniosła jednorazowego wydatku. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w kosztach tej transakcji działka w Rusowie        

i Gwiździe została zamieniona.  

Radna Zofia Majewska powiedziała, że w projekcie budżetu na 2015 rok uwzględniono 

drogę Gwizd Grąbnica II etap, a nie było mowy o drodze gminnej Olszyna.  Zapytała, jak to 

się stało skoro nie został złożony wniosek. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że droga Gwizd Grąbnica została zrobiona na 

podstawie dokumentacji, która powstała za Wójta Zielińskiego. Dodał, że opracowana była 

ona do momentu przejazdu. Poinformował, że myślał, iż dokumentacja sporządzona jest do 

drogi Ku Słońcu. Dopowiedział, że jak zaczął zapoznawać się z treścią dokumentów, był 

zdziwiony, że nie jest ona sporządzona na całą długość, ponieważ robiąc dokumentację w 

życiu nie zrobiłby jej do połowy drogi. Podsumował, że przejazd kolejowy nadal jest 

niebezpieczny, o czym rozmawia z PKP, która uczestniczyła w wizji lokalnej.  Powiadomił, 

że na tym etapie, została sporządzona dokumentacja na Olszynę, gdzie jest bardzo poważny 

problem dojazdu Gimbusa. Dopowiedział, że jest to alternatywna droga dojazdu do drogi 

krajowej 11, gdzie od strony ulicy Rolnej powstaje korek. W związku z tym poprosił o 

opracowanie dokumentacji i wystąpił o dotację z FOGRU na to zadanie. Powiadomił, że 

okazało się, że trzeba przedłużyć zadanie Gwizd Grąbnica w kierunku Zatorza. Przedstawił 

wersje roboczą doprojektowanych 20 m. Poinformował, że okazało się, że nie można jeszcze 

złożyć o dofinansowanie na Gwizd-Grąbnica, bo tylko do jednego zadania można je dostać. 

Oznajmił, że w związku z tym, że droga Olszyna jest realizowana bezproblemowo inwestycje 

się pozamieniały. Podkreślił, że droga Gwizd Grąbnica ma rozległą procedurę, ponieważ 

dotyczy ona wykupu gruntów. Podsumował, że jako zadanie Gwizd Grąbnica zostaje, a 

niestety nie zawsze uda się zrobić wszystko w terminie. Powiadomił, że jak będzie tylko 

dokumentacja, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. 

Radna Zofia Majewska zapytała, czy we wrześniu zostanie złożony wniosek o 

dokumentację. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jak tylko będzie dokumentacja zostaną 

złożone wnioski i dofinansowanie.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że na komisji nie było 

dyskusji na temat wielkości pomieszczenia. Dopowiedział, że po wizji lokalnej radni byli 

zaskoczeni wielkością lokalu, ponieważ była mowa o 23 m ², a nie o 18 m ². 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zdanie, które wypowiedział nie odnosi się 

do tego, co mówi Wiceprzewodniczący. Powiedział, że Radni mieli intencję, żeby nie iść w 

18 m ², a zabezpieczyć większy lokal.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że mowa jest o lokalach socjalnych, które 

precyzuje ustawa jak powinien wyglądać lokal socjalny i ile powinien mieć metrów na jedną 

osobę.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że minimum 5 m ² powinien mieć pokój 

mieszkalny bez sanitariatu. 

Radny Denis Tomala powiedział, że uważa, że dyskusja jest zbędna, ponieważ trwały 

rozmowy na komisji. Przypomniał, że złożył wniosek formalny i prosi o przegłosowanie.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to jego projekt autorski i nie wyraża 

zgody. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz przytoczył Wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, który wypowiada się w taki sposób „przysługującą organowi 

wykonawczemu inicjatywę uchwałodawczą rozumieć należy, jako prawo odniesienia 

projektów uchwały z takim skutkiem, że organ stanowiący zobowiązany jest uczynić go 

przedmiotem swoich obrad. Nie oznacza to, że organ, Rada musi podjąć uchwałę w kształcie 

przedstawionym przez Zarząd Wójta. Inicjatywa uchwałodawcza, co do zasady nie wiąże 

bowiem organu stanowiącego w tym znaczeniu, że nie pozwala o możliwości decydowania o 

treści uchwalanych aktów. Jest tak zwłaszcza, gdy przedmiotem procedury są wszystkie 

dochody i wydatki. Zdaniem sądów w takim przypadku organ stanowiący może dokonać 

zmian w trakcie budżetu pod warunkiem, że w wyniku tych zmian nie wzrośnie deficyt 

jednostek samorządu terytorialnego. Nie sposób, bowiem odmówić radzie prawnej 

możliwości odbywania na treść podejmowanej przez organ uchwały budżetowej  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że wyroków było dużo. Dopowiedziała, że 

jeżeli Radni mają zamiar dokonać zmian, a Pan Wójt nie wyraża zgody powinni wprowadzić 

swój projekt uchwały nie naruszając procedury i budżetu.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wprowadzenie takich zapisów niczego służy. 

Poinformował, że nie ma tylko budynku socjalnego na ulicy Okrzei, jest wiele innych lokali 

socjalnych wymagających remontu. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Wójt jest organem wykonawczym, a Rada organem 

uchwałodawczym, czyli może wnieść poprawkę do uchwały. Dopowiedział, że propozycja 

Radnego Denisa jest zasadna. Zapytał, czy jest to zgodne ze statutem Gminy. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że dotykana jest materia uchwałodawcza. 

Poinformowała, że jeżeli organ od którego wychodzi projekt nie wyraża zgody na określone 

zmiany Radni mogą o nie wnioskować. Oznajmiła, że jeżeli Pan Wójt w tym przypadku nie 

wyraża zgody to Radni powinni przedstawić swój projekt. Powiadomiła, że jeżeli zostanie 

przegłosowany projekt uchwały z poprawkami, mimo iż Pan Wójt nie wyrazi zgody organ 

kontrolujący wypowie się w tej kwestii.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że prościej byłoby zrobić informację, jakie środki 

są potrzebne na remont lokalu, a jakie środki na naprawy i drobne remonty innych lokali 

socjalnych pod paragrafem remont mieszkań przy ulicy Granicznej. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że kosztorysy nie są wymowne. Powiedział, że 

są wnioski o wymianę stolarki okiennej i wymianę drzwi. Dodał, że chciał pochylić się nad 

tymi wnioskami, ponieważ za lokale Gmina pobiera pieniądze od mieszkańców. 

Przerwa. 

Po przerwie.  

Radny Denis Tomala powiedział, że przed przerwą składał wniosek formalny i prosi o 

przegłosowanie. 

 

GŁOSOWANIE za wskazaniem lokalu na ulicy Okrzei: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 6głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujęce” 

Wniosek o doprecyzowanie treści w załączniku numer 3 w dziale 700, rozdział 7004, 

paragraf 6050 w zadaniu Modernizacja lokali mieszkalnych w Ustroniu Morskim dodanie 

przy ulicy Okrzei nie został przyjęty.  

 

Radny Denis Tomala zapytał, dlaczego w grudniu 2014 roku przy przedstawianiu projektu 

budżetu została uwzględniona inwestycja Gwiazd-Grąbnica etap II. Dopytywał, czy Wójt 

świadomie wprowadził Radę w błąd, gdyż nie złożył wniosku o dotację w terminie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt budżetu zakłada dochody, 

wydatki i środki pozyskane z zewnątrz w danym roku. Poinformowała, że nie można 

zakładać, że ma się pieniądze wnioskując o dotacje np. na drogę. Oznajmiła, że w tamtym 

roku nie było Olszyny, bo nie było dotacji. Poinformowała, że środki na drogę Gwizd 

Grąbnica Gmina planuje pozyskać w formie dotacji. Powiadomiła, że w załączniku nr 3 do 

projektu uchwały zadanie nie jest usunięte, natomiast zostaje skorygowane o zostanie 

środków, czyli budowa drogi Gwizd Grąbnica w dziale 600-616-6050 transport i łączność 

drogi publiczne gminne zostało tylko skorygowane. Dopowiedział, że 20 000 zł zostało 

zabezpieczone na dokumentację, gdzie po dokumentacji aplikując o wnioski Gmina dostanie 

środki. Oznajmiła, że Gmina realizuje w pierwszej kolejności zadania, które są 

dofinansowane ze środków zewnętrznych, przez co budżet Gminy zyskuje środki na 

finansowanie innych zadań. Przypomniał, że remont świetlicy w Kukini również został 

wykonany ze 100 % wkładu Gminy. Podkreśliła, że umowa była podpisana na 

dofinansowanie, ale środki z dotacji nie wpłynęły w tamtym roku mimo, że tak było 

zakładane, ale wpłynęły w tym roku. Podkreśliła, że Gmina robi zadania, które są 

dofinansowane.  

Radny Zenon Wajgert poinformował, że Radni zostali wprowadzeni w błąd, bo zadanie to 

nie powinno się w budżecie gminy znaleźć. Podkreślił, że uważa, iż Wójt idzie w dobrym 
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kierunku chcąc zrobić odcinek drogi na Olszynie. Zapytał, po co zadanie Gwizd-Grąbnica 

zostało wprowadzone do projektu budżetu. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest jako zadanie. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że mieszkańcy Gwizdu wiedzieli, że będzie robiona 

droga. Dopowiedział, że wynika, iż w 2015 roku odcinek tej drogi nie będzie realizowany. 

Zapytał, czy są prowadzone rozmowy odnośnie wykupu gruntu. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest po rozmowie z dwiema osobami od 

których Gmina musi zrobić wykupy. Podkreślił, że nie jest jego winą, że dokumentacja za 

poprzednich kadencji została zrobiona tylko na część drogi. Podkreślił, że nie może ubiegać 

się o dofinansowanie na etapie tworzenia dokumentacji. Powiadomił, że nie chce wydawać 

100 % pieniędzy z budżetu Gminy na realizację zadań, ponieważ na tym polega dobre 

gospodarowanie środkami.  

Radny Denis Tomala zapytał ponownie, dlaczego Radni zostali wprowadzeni w błąd o 

możliwości pozyskania dotacji na budowę drogi Gwizd-Grabnica. Przypomniał, że projekt 

budżetu został przedstawiony Radnym w grudniu 2014 roku, natomiast termin zgłaszania 

wniosków o dotacje minął we wrześniu 2014 roku. Powiadomił, że na komisje przyszła Pani 

kierownik inwestycji, która powiedziała, że wniosek nie został w ogóle złożony. 

Dopowiedział, że Pan Wójt twierdzi, że po to wprowadza do budżetu, żeby można było 

złożyć wniosek o dotację natomiast droga Olszyna w ogóle nie była wprowadzona do 

projektu budżetu, a wniosek został złożony. Skąd taka rozbieżność. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że inwestycja była wprowadzona. Zasugerował, 

aby Radny Tomala przyjrzał się dokumentacji. Poprosił Przewodniczącą, aby sprecyzowała 

pytania odnośnie inwestycji na piśmie i na piśmie dostanie odpowiedź. 

Radny Marek Leciaho poprosił, Skarbnik Gminy o wskazanie, w którym punkcie projektu 

jest mowa o drodze Olszyna. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w roku 2015 jest wprowadzana 

droga do Olszyny.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy droga Olszyna była zawarta w pierwotnym projekcie 

budżetu. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że projekt budżetu się zmienia, ponieważ jest 

korygowany i poprawiany. Oznajmił, że nikt nikogo nie oszukuje. Dodał, że w tej chwili są 

przygotowywany projekt na pozyskanie środków. Powiadomił, że wniosek na dofinansowanie 

Olszyny był na pierwszym miejscu w Urzędzie Marszałkowskim z ponad trzydziestu 

wniosków, gdzie tylko 6 dostaje środki.  
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Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że Radni zdają sobie sprawę, że są Radnymi po 

raz pierwszy. Stwierdził, że jeżeli wniosek na Olszynę jest na pierwszym miejscu to był 

bardzo dokładnie zrobiony, czyli nie wzięło się to podczas tygodnia. Podkreślił, że od samego 

początku była mowa o Gwizd-Grąbnica a wyszła Olszyna.  

Radny Zenon Wajgert poinformował, że Radni są za budową drogi Olszyna, ale uważa, że 

Radni zostali wprowadzeni w błąd.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy na Olszynie jest pełna infrastruktura. Dopytywał, czy 

najpierw zostanie położony asfalt a za rok zostanie podłączona kanalizacja. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zawsze pilnuje takich rzeczy. Dopowiedział, 

że droga nie jest za szeroka, ale jest pas techniczny, w którym pewne urządzenia będą szły. 

Oznajmił, że nie pozwoli nikomu zniszczyć drogi, a urządzenia zostaną zapewnione. 

Poinformował, że jeden z mieszkańców oddał dla Gminy bezpłatnie część pasa, który Gmina 

musiała doprojektować. Powiadomił, że jest to Pan Adam Krauze, któremu bardzo dziękuje. 

Radny Denis Tomala powiedział, że jako Radny chce świadomie i rzetelnie podejmować 

decyzje. Dopowiedział, że art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym mówi, że jawność 

działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania 

informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do 

dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń 

organów gminy i komisji rady gminy. Podkreślił, że stąd jego pytania, aby rozwiać 

wątpliwości. Oznajmił, że podczas posiedzenia Komisji budżetu Radni uzyskali informację, 

że są trudności z wykupieniem działek pod budowę drogi, ponieważ były prowadzone 

rozmowy a Pan Henryk Fiuk nie chce się zgodzić na sprzedaż ziemi pod budowę drogi. 

Oznajmił, iż Pan Henryk powiedział, że nikt z nim na ten temat nie rozmawiał. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że rozmowy z Panem Fiukiem prowadził 

osobiście.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że takie oskarżenia nie prowadzą do sukcesów. Prosił, 

aby kierować się rozsądkiem. Podsumował, że dla niego każda ulica jest ważna jako dla 

Radnego bez względu na to czy to będzie Zatorze czy Olszyna. Poprosił o zamknięcie 

dyskusji i przejście do projektów uchwał. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że są dwie kwoty na zejścia na plażę 595 tysięcy złotych 

na budowę zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie i 105 tysięcy na budowę zejść 

na plażę w Sianożętach z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Zapytał czy chodzi o zejście 

na Północnej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zjazd techniczny będzie na Północnej i przy 

amfiteatrze zrobione w porozumieniu z Urzędem Morskim. Dopowiedział, że jest 

projektowane zejście, ale nie pamięta czy na pewno na ulicy Plażowej. 
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Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w projekcie budżetu 

zapisane są 624 tysiące 320 złotych na Olszynę. Dodał, że Gmina wnioskowała o 594 tysiące 

420 złotych. Zapytał skąd jest taka różnica między całkowitą kwotą zadania a wnioskiem. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wprowadzono po stronie 

dochodów dotację, a po stronie wydatków wprowadzono środki własne plus dotacja. Dodał, 

że stąd ta różnica. Powiadomiła, że kwoty były przesuwane na komisji budżetu, natomiast w 

rankingu została zwiększona kwota dofinansowania. Oznajmiła, że na następnej komisji 

będzie wnioskować o wprowadzenie dofinansowania w podwyższonej kwocie.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 13  głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku                             

w sprawie zmiany budżetu na 2015rok została podjęta większością głosów. 

 

B. Druk nr 2 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2015-2025. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w wyniku wprowadzonych zmian 

w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim, 

dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco: dochody po dokonanych zmianach 

36 834 019,05 zł, natomiast wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 38 250 886,32 zł. 

Dopowiedziała, że po dokonanych zmianach prognozowany wynik finansowy 2015 roku 

zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.416.867,27 zł, który zostanie pokryty 

przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Powiadomiła, że 

zwiększeniu ulega plan przychodów z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów za rynku 

krajowym o kwotę  236.867,27 zł. Poinformowała, że dokonano korekty limitów zobowiązań 

w latach 2015-2016 zgodnie z okresem realizacji przedsięwzięć tj: 

I. OPRACOWNIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B – 20.000,00 zł 

II. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE - 

110.000,00 zł  

Dodała, że pozostałe przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 nie 

ulegają zmianie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinię pozytywną. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że czuje się z tym źle, 

jeśli dochodzi do sytuacji gdzie czyta w prasie (Miasto Kołobrzeg) o budowie drogi Olszyna 
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na którą środki są zapewniane dopiero po przeczytaniu informacji. Oznajmił, że to jest 

dopiero moment, w którym te informacje powinny się dopiero pojawić. 

 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski podziękował za to, że pozyskane pieniądze nie przepadną. 

 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku                             

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 

2015-2025 podjęta jednogłośnie. 

 

C. Druk nr 3- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych 

Wieniotowo i Ustronie Morskie w jednostce ewidencyjnej Ustronie Morskie. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że z wnioskiem z dnia 12 listopada 2014 roku 

uzupełnionym wnioskiem z miesiąca lutego 2015 roku mieszkańcy osiedla Wieniotowo 

wystąpili z wnioskiem o przyłączenie wnioskowanych określonych na załączniku graficznym  

części terenów obrębu ewidencyjnego Wieniotowo do obrębu ewidencyjnego Ustronie 

Morskie. Wnioskodawcy uzasadnili wniosek zmianą charakteru miejscowości z rolnego na 

typowo turystyczny, ponadto nadal funkcjonującym nazewnictwem – Wendowo jaki 

funkcjonował w XX wieku gdy miejscowości stanowiła część zakładu rolnego Kombinatu 

Państwowych Gospodarstw Rolnych Tymień. Dopowiedział, że nowo wybudowane od lat 

siedemdziesiątych osiedle mające już charakter typowo turystyczny było i jest nadal 

nazywane, jako Wieniotowo II. Tymczasem mieszkańcy osiedla czują się mieszkańcami 

miejscowości Ustronie Morskie i wzorem osiedla Wieniotowo I, które w 2008 roku zostało 

przyłączone do obrębu Ustronie Morskie, również proszą o wnioskowaną zmianę, 

dostrzegając dodatkowo większą możliwość rozwoju miejscowości. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wniosek został skierowany do Gminy przez 

mieszkańców Wieniotowa. Dodał, że dziwi się, że nie zostało to zrobione w czasie, kiedy 

była wydzielana min. ulica Leśna. Oznajmił, że mieszkańcy czują się zapomniani, dlatego też 

popiera wniosek. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  
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Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku                             

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych Wieniotowo i 

Ustronie Morskie w jednostce ewidencyjnej Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

D. Druk nr 4- w sprawie regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Ustronie Morskie. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

na kąpieliskach były rozstawione regulaminy, ale nigdy nie była podjęta uchwała w tej 

sprawie. Dopowiedział, że porządkując w/w sytuacje prosi o podjęcie stosowne uchwały. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla dopowiedział, że wynika to ze zmienionej ustawy prawo 

wodne. Dodał, ze przed 2012 rokiem nie było potrzeby podejmowania uchwały w spr. 

regulaminu korzystania z plaż. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

poinformowała, że w sprawie regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz 

miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Ustronie Morskie komisja wyraziła opinię pozytywną. 

Radny Stanisław Bęben zaproponował, aby w § 7 pkt. 3 dot. spożywania alkoholu dodać 

zapis palenia papierosów. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wyraża zgodę. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w poprzedniej kadencji było wiele zapytań 

wraz ze zdjęciami zanieczyszczonej plaży, dlaczego nie podejmujemy działań 

ograniczających tego typu sytuacji. Przypomniał, że jest ustawa ograniczająca palenie 

papierosów. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest to punkt zbyt daleko idący, nie do 

wyegzekwowania.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że to prawda, że jest to punk trudny do 

wyegzekwowania, ale problem z palącymi i niedopałkami w piachu jest.  

Radny Stanisław Bęben podziękował za wsparcie. Powinien być zapis w miejscach 

wskazanych. Zaproponował, aby wnieść jego wniosek pod głosowanie. 

Radny Marek Leciaho zapytał, w jaki sposób Radny Bęben chce wyegzekwować 

proponowany przez niego wniosek wśród plażowiczów. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że osoba niepaląca będzie miała prawo zwrócić 

uwagę osobie palącej powołując się na regulamin znajdujący się na plaży.  
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Radny Stanisław Bęben podtrzymał swój wniosek i zaproponował dodać: spożywania 

alkoholu poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi oraz palenia papierosów. 

Radny Denis Tomala zaproponował, aby w § 7 dodać pkt. 7: palenie wyrobów tytoniowych 

poza wyznaczonymi miejscami. 

Radny Stanisław Bęben uznał wniosek Radnego Tomali za zasadny i wycofał swój wniosek.  

 

GŁOSOWANIE za wprowadzeniem w §7 pkt. 7 o treści: palenia wyrobów tytoniowych 

poza wyznaczonymi miejscami:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Przedstawiony wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radny Zenon Wajgert zasugerował, aby w §7 pkt. 5 uzupełnić o zapis nie dotyczy pojazdów 

uprzywilejowanych. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że decyzję o samochodach uprzywilejowanych 

wydaje Urząd Morski. Dopowiedział, że karetki, samochody Urzędu Gminy i Straż mają 

zezwolenia na wjazd.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że w tym punkcie można dodać zapis o pojazdach 

zaopatrzenia. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie wyraża na to zgody. Dopowiedział, że 

Urząd Morski określa, które pojazdy mogą wjechać. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że z ogólnych przepisów wynika, że zakaz nie dotyczy 

pojazdów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i bezpieczeństwa. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku                             

w sprawie regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 
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E. Druk nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 

roku. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski przywitał nowo wybranych Sołtysów Gminy Ustronie 

Morskie i pogratulował wyboru.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że ustawa z dnia 21 lutego 2014 

roku o funduszach sołeckich reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego. Dodała, że 

utworzenie funduszu sołeckiego nie jest nakazane ustawą, lecz zależy od woli Rady Gminy, 

która musi być wyrażona do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinię pozytywną w w/w sprawie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nigdy funduszu sołeckiego nie było. Dodał,  

że jest nowelizacja ustawy. Poinformował, że Gmina na pewno nie otrzyma z budżetu 

państwa 30 %. Oznajmił, że nie jest przeciwny funduszowi sołeckiemu, ale zadania, które 

zostaną narzucone na Sołtysów mają swoje dobre i złe strony. Podkreślił, że przed wydaniem 

opinii Radni powinni zapoznać się ze zdaniem Sołtysów. Poinformował, że najwięcej 

środków ze względu na ilość mieszkańców uzyska Ustronie Morskie, a Gwizd, Kukinka, 

Kukinia i Rusowo stracą. Dodał, że z funduszu sołeckiego Sołtysi nie będą w stanie pokryć 

kosztów związanych z sołectwami. Podkreślił, że nie zdarzyło się, aby jakikolwiek Sołtys 

przyszedł do Wójta z prośbą o środki na jakiekolwiek zadanie i tych funduszy nie otrzymał z 

min. z budżetu referatu promocji. Przypomniał, że jest Koło Strzeleckie, wędkarze, których 

wydatki również będą przechodziły przez fundusz sołecki. Podkreślił, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa kontroluje fundusze sołeckie, a po rozmowie z Burmistrzem Gościna wie, że 

nie można zakupić nawet kiełbasy na organizowany w sołectwie piknik. Poinformował, że 

fundusz sołecki dotyczy 198 000,00 zł, które trzeba znaleźć w budżecie Gminy.  

Sołtys Wsi Ustronie Morskie Julian Rosiński podziękował Pani Skarbnik i Panu 

Sekretarzowi za zorganizowanie spotkania w sprawie funduszy sołeckich, na którym Sołtysi 

otrzymali informację jak fundusz sołecki można wykorzystać. Oznajmił, że Sołtysi 

dowiedzieli się skąd są brane pieniądze i jaki jest ich podział na dane sołectwa. Podkreślił, że 

wśród Sołtysów nastąpiło poruszenie, że oto mają swoje pieniądze. Powiedział, że jako Sołtys 

wsi Ustronie Morskie jest największym wrogiem funduszu, mimo iż dla jego sołectwa 

wyliczone zostało 98 580,00 zł. Powiadomił, że po spotkaniu z Radą Sołecką ustalono, że nie 

zgadzają się na fundusz sołecki. Poinformował, że powodem tej decyzji jest narzucenie na 

Sołtysów i Rady Sołeckie bardzo dużych wymagań i obowiązków, którymi zajmowały się 

jednostki publiczne takie jak GOK, GOSIR czy referat promocji. Dodał, że dotychczasowy 

podział pieniędzy jest bardzo przejrzysty i sprawiedliwy, a każde sołectwo otrzymało takie 

pieniądze, w jaki sposób uczestniczyło w rozwoju swojego sołectwa i całej Gminy. Oznajmił, 

że uważa, iż dotychczasowa praca wszystkich sołtysów i Rad Sołeckich jest oceniona 

pozytywnie przez mieszkańców Gminy. Prosił Radnych o przemyślenie i zastanowienie się 

nad uchwałą dot. funduszu, ponieważ potrzeba jest większej ilości spotkań i rozmów, aby 

wypracować zasady działania funduszu sołeckiego. 
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Sołtys Wsi Gwizd Maria Piątek powiedziała, że po zapoznaniu się z informacją Pani 

Skarbnik o funduszu sołeckim nie wyraża zgody na wyodrębnienie, ponieważ uważa, że 

Sołectwo Gwizd nie na tym nie skorzysta. Dopowiedziała, że jest za dotychczasową formą. 

Sołtys Wis Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że po spotkaniu z Radą Sołecką  

ustosunkowali się negatywnie. Dopowiedział, że dla jego sołectwa została wyliczona kwota 

24 000,00 zł, gdzie z tych pieniędzy za wiele w Sianożętach nie zrobi. Stwierdził, że nie jest 

za tym, aby wszystkie faktury i rozliczenia wziąć na siebie, gdzie w tej chwili robi to Gminny 

Ośrodek Kultury. Stwierdził, że uważa, iż fundusz sołecki dla Sołectwa Sianożęty jest bardzo 

niekorzystny. Powiadomił, że sołectwo składa wnioski inwestycyjne i poza nimi w trakcie 

roku może zwrócić się do Wójta np. o naprawę lampy czy chodnika, co jest robione bez 

problemu.  

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedziała, że popiera swoich przedmówców i 

jest za tym, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego.  

Sołtys Wsi Ustronie Morskie Julian Rosiński poinformował, że Sołtys Wsi Kukinia Justyna 

Pryłowska prosiła, aby przekazać, że również jest przeciwna wyodrębnieniu funduszu 

sołeckiego. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że jako, że pierwszy raz pełni funkcję Sołtysa 

jest za funduszem sołeckim. Powiedziała, że w statucie sołectwa Rusowo jest. pkt 3 organy 

sołectwa i zakres działania, gdzie jest §12 mówiący, że do podstawowych kompetencji sołtysa 

należy min. wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi 

sołectwa. Podkreśliła, że jest to działanie wspólnie z mieszkańcami sołectwa, którzy będą 

mieli możliwość decydowania o wydatkach sołectwa. Poinformowała, że ma kontakt z 

Sołtysem ze Skoczewa, który żałuje, że w tym roku nie ma funduszu sołeckiego, ponieważ 

mieszkańcy czuli się jak by współpracowali w działaniach swojej miejscowości. Dodała, ze 

nie chciałaby zrezygnować z funduszu, by ludzie ją nie osądzili, że była możliwość funduszu 

a Sołtys się nie zgodziła. Podkreśliła, że rozmawiała z ludźmi, którzy chcą spróbować. 

Powiedziała, że rozumie sołectwa, które są przeciw. Dodała, że nie ma porównania, bo 

skorzystają więcej niż mają do tej pory. Stwierdziła, że nie ma dobrego porównania mówiąc, 

że trzeba odliczyć pracownika i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rusowie. Oznajmiła, że 

uważa, iż jest to odpychanie przez Sołtysów odpowiedzialności. 

Radny Denis Tomala powiedział, że zaciągnął opinii Sołtys z Gminy Będzino, gdzie fundusz 

sołecki służy do drobnych inwestycji, a wszystkie inne koszty leżą w gestii Gminy, ponieważ 

nie ma żadnego art. prawnego mówiącego o tym, że musi to przejść na fundusz.  Powiedział, 

że jeśli chodzi o wysokość środków funduszy sołeckich to Rada Gminy można poprzez 

uchwałę zwiększyć te środki, jeśli okażą się za małe. Podkreślił, że jest to jeden budżet, a 

Wójt jest jedyną osobą, która je wydatkuje. 



str. 30 
 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że wraz z Radą Sołecką gdyby był fundusz 

sołecki chciałaby skleić w całość całe sołectwo. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że są takie sołectwa, które nie dostaną dużych 

pieniędzy, a potrzeb jest sporo.  

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta zapytała, kto płaci za utrzymanie GOKu w Ustroniu 

Morskim.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski wyjaśnił, że na GOK jest dotacja. Dodał, że pieniądze 

zostaną GOKowi zabrane, a pracownik świetlicy będzie musiał zatrudniony nie przez GOK, a 

przez fundusz sołecki. Podkreślił, że aby zwiększyć środki to trzeba mieć z czego. 

Radny Stanisław Bęben zasugerował, aby zaufać Sołtysom i wziąć pod uwagę ich wolę nie 

patrząc na inne ościenne Gminy. Powiedział, że są Sołtysi, którzy już ten temat poruszali.  

Sołtys Wsi Rusowo powiedziała, że funduszu sołeckiego nie było i Sołtysi nie maja 

doświadczenia.  

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że stara się słuchać mieszkańców 

swojego Sołectwa i z nimi rozmawiać. Dodał, że uważa, że współpraca z Urzędem jest 

wspaniała z jego punktu widzenia. Podkreślił, że na jego sołectwo przypada 10 000,00 zł, a to 

za mało wiedząc, że będzie się starał o naprawę drogi, a Sołectwo ma też świetlicę.  

Apelował, aby nie zmieniać tego, co jest dobre. Oznajmił, że ze strony Wójta nigdy nie 

otrzymał decyzji odmownej, kiedy zwrócił się o jakiekolwiek środki.  

Radny Andrzej Basarab zasugerował, aby nie prowadzić już dyskusji a wziąć pod 

uszanować wolę Sołtysów. Oznajmił, że jest większość i trzeba ja poprzeć. 

Radny Marek Leciaho zapytał Sołtysa Ustronia Morskiego czy decyzje podjął sam, czy z 

Radą Sołecką. 

Sołtys Wsi Ustronie Morskie Julian Rosiński poinformował, że po konsultacji z Radą 

Sołecką. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że na komisji wspólnej Pani Skarbnik 

powiedziała, że jest możliwość 20 % dofinansowania. Zapytał, czy będzie taka możliwość.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest możliwość progu 10, 20 30 % 

jeżeli dochód na mieszkańca jest niski. Wtedy są to dodatkowe pieniądze, o które można 

wystąpić dodatkowo do budżetu.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że biedniejsze Gminy w których dochód na 

jednego mieszkańca jest bardzo niski z budżetu państwa zasilą budżet sołecki w postaci 30, 

20, 10 %. Niestety Gmina Ustronie Morskie nie dostanie nawet złotówki. Podkreślił, że 

słucha się Sołtysów i szanuje wybór mieszkańców. Dodał, że szkoda, że nie można 

wyodrębnić środków dla jednego sołectwa. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że to nie są dodatkowe pieniądze do 

budżetu Gminy. Dodała, że jest to 200 000,00 zł, które trzeba znaleźć w budżecie Gminy. 

Dopowiedziała, że logiczne jest, aby w pierwszej kolejności wydatki ponoszone przez GOK 

czy referat promocji przenieść na konto funduszy sołeckich. Poinformowała, że wysokość 

odpisu planowana na 2016 rok to ok. 22 000,00 zł. Podkreśliła, że utrzymanie świetlicy 

poprzez wydatki to ok. 15 000,00 zł, natomiast utrzymanie pracownika świetlicy przy 

minimalnym wynagrodzeniu to ok. 30 000,00 zł, Powiadomiła, że aby zrealizować cos więcej 

w sołectwie brakuje środków. Zapytała, czy zasadne jest przejmowanie przez Gminę części 

wydatków np. w Rusowie i zwiększenie funduszu o 100 % , ponieważ inni Sołtysi tez mogą 

wystąpić o zwiększenie środków. Dopowiedziała, że Rada Gminy ma prawo podjąć uchwałę 

zwiększającą środki, ale to nie są zadania inwestycyjne i Gmina nie może finansować ich ze 

sprzedaży nieruchomości, a tylko z dochodów bieżących. Poinformowała, że dochody bieżące 

bez wskazania są to podatki i opłaty z tyt. sezonu letniego. Poprosiła, aby Rada wskazała, 

gdzie zmniejszyć wydatki, aby zabezpieczyć środki na fundusz sołecki.  

Radny Denis Tomala powiedział, że nie jest zasadne, aby przerzucać koszty utrzymania 

wszystkich świetlic na sołectwa.  

Przerwa.  

Po przerwie. 

Radny Denis Tomala powiedział, że nie można na fundusze sołeckie nakładać wszystkich 

zadań. Dodał, iż uważa, że Sołtysi myślą, że z funduszu sołeckiego będą musieli zrobić 

wszystko. Dopowiedział, że w rozmowach z różnymi Sołtysami nie usłyszał złego słowa na 

temat funduszu sołeckiego. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że szanuje wolę Sołtysów. Zaproponował, aby Sołtysi 

zapoznali się z funduszem sołeckim i zastanowili się do czasu podjęcia uchwały w przyszłym 

roku. Zasugerował, aby przejść do głosowania nad projektem uchwały. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wnioskuje, iż Sołtysi nie do końca wiedzą na 

czym fundusz sołecki polega. Zasugerował, aby zostało zorganizowane szkolenie w tym 

temacie z osobami, które popierają fundusz sołecki. 

 

GŁOSOWANIE za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

Oddano 0 głosów „za”, 14 głosów „przeciw”, 1 głos wstrzymujący  

Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku                             

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku nie  została 

podjęta. 
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Druk nr 6 – w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym w art. 5a nakładają na Radę Gminy min. obowiązek w wypadkach 

przewidzianych przepisami ustaw przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. 

Uchwała Rady Gminy powinna określać zasady i tryb ich przeprowadzania. Konsultacje powinny 

być również przeprowadzane w innych ważnych sprawach dla Gminy. Podjęcie tej uchwały 

będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia 

konsultacji, będą one mogły odbyć się w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom i innym 

podmiotom zasady i we właściwym trybie. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego wydała opinię pozytywną 

dot. projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie z naniesionymi poprawkami, których autor nie 

uwzględnił. Dopowiedziała, że uważając je za korzystne dla mieszkańców i chcąc jak 

najbardziej uprościć i skrócić procedury dot. konsultacji społecznych wnioskuje się                                  

o wprowadzenie w projekcie regulaminu konsultacji społecznych następujących poprawek:  

w § 4 wykreśla się punkt 4 i 5 i wprowadza się w punkcie 3 zapis: co najmniej 15% 

mieszkańców obszaru objętego konsultacjami posiadających czynne prawo wyborcze; 

w § 5 punkt 3 wykreśla się „oraz numerów ewidencyjnych PESEL”; 

w § 6 punkt 5 wykreśla się „ spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę 

obecnych na nim mieszkańców ”a wpisuje się „spotkania konsultacyjne są ważne, jeżeli udział w 

nich weźmie 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców z obszaru, którego konsultacje 

dotyczą”.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt uchwały przedłożony na komisji i w 

dniu dzisiejszym na sesji jest projektem autorskim, inicjatywą uchwałodawczą Pana Wójta. 

Dopowiedział, że po otrzymaniu propozycji zmian dotyczących projektu spytał o opinię Panią 

Mecenas. Dodał, że trwały dyskusje na temat w/w projektu uchwały min. e-mail z Radnym 

Krzysztofem Grzywnowiczem. Dopowiedział, że wynika z tego, że jeżeli Pan Wójt przyjmuje 

poprawki, które Radni zgłaszają to projekt autorski Pana Wójta może przejść pod głosowanie. 

Natomiast, jeżeli Pan Wójt chce utrzymać swój projekt autorski to Radni muszą przedłożyć pod 

głosowanie swój projekt z inicjatywy minimum trzech Radnych zgodnie ze Statutem Gminy. 

Dodał, że wtedy nie będzie żadnych przeszkód, aby projekt z poprawkami został uchwalony, ale 

będzie to projekt Rady. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że mija 25 lat 

Samorządu, a ma wrażenie, że trąci Białorusią. Dodał, że rozumie, iż Pan Wójt może wyrazić 

swoje stanowisko i nie zgodzić się, co nie zmienia faktu, że Rada, jako ciało, które wyznacza 

kierunki Wójtowi i jest organem stanowiącym ma prawo do nanoszenia poprawek na każdym 

projekcie niezależnie czy to jest projekt Wójta, trzech Radnych czy klubu Radnych jak 

pozwala inicjatywa uchwałodawcza w statucie Gminy. Powiedział, ze z jego wiedzy wynika, 
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że ograniczenia, co do konieczności wyrażania zgody przez Pana Wójta wynikają w sytuacji, 

kiedy jest mowa o zmianach w projekcie budżetu. Dodał, że dotyczy to § 240 ust 2 ustawy o 

finansach publicznych, gdzie bez zgody zarządu jednostek samorządu terytorialnego Rada nie 

może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej w przypadku, kiedy jest zmniejszenie lub 

zwiększenie dochodów, zwiększenie wydatków i jednocześnie następuje zwiększenie 

deficytu. Oznajmił, że jest to jeden przypadek, kiedy Radni bez zgody Pana Wójta nie mogą 

wprowadzić poprawek w projekcie uchwały. Stwierdził, że jeżeli Pan Wójt uważa, że jest to 

niezgodne z prawem może uchwałę zaskarżyć, gdyż ma do tego prawo. Dodał, że wtedy 

wszyscy przekonają się, czy taka proponowana forma współpracy jest właściwa. Stwierdził, 

że to, co się powinno odbywać na posiedzeniach komisji, czyli ustalenia, praca nad projektem 

uchwały, wypracowanie tego projektu, który zostanie poddany pod głosowanie na 

uroczystości, którą jest sesja dzieje się bezpośrednio na sesji. Oznajmił, że wnioskuje, iż 

posiedzenia komisji są niepotrzebne, bo wszystkie poprawki są nanoszone na sesji. 

Dopowiedział, że na sesji powinny być naniesione ewentualne drobne poprawki w celu 

polepszenia uchwały, która ma służyć całej społeczności Gminnej. Dodał, że dochodzi się do 

sytuacji, gdzie komisje są niepotrzebne, bo wszystkie poprawki będzie się nanosić na sesji, bo 

taka jest przedstawiana opinia prawna i takie jest stanowisko Urzędu. Stwierdził, że zgadza 

się, iż proceduralnie jest to właściwe, że opinie komisji, wnioski komisji nie są wiążące dla 

Pana Wójta. Dopowiedział, że Pan Wójt ma prawo bez sugestii i opinii projekt przedstawić. 

Dodał, że dziwi się, że przyjmuje się takie stanowisko, mimo iż są to poprawki, które są 

logiczne i nie stwarzają zagrożenia dla mieszkańców, a ułatwiają i polepszają procedurę. 

Oznajmił, że nie zgadza się z tym, że za każdym razem jest potrzebna zgoda Pana Wójta. 

Powiadomił, że kontaktował się z innymi samorządami jak wygląda procedura pracy na 

komisjach, uchwalania uchwał, procedowania nad projektami. Oznajmił, że była i jest taka, 

jaka funkcjonowała w Ustroniu Morskim do tej pory. Powiadomił, że idzie się w złym 

kierunku, bo w innych samorządach pracuje się na komisjach, wypracowuje się propozycje i 

poddaje się je pod głosowanie. Oświadczył, że logiczna jest np. poprawka: mieszkańcy gminy 

w liczbie, co najmniej 100 osób mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji 

natomiast mieszkańcy sołectwa w liczbie 1/5, co w przypadku mieszkańców sołectwa 

Ustronie Morskie 1/5 daje 400 osób. Stwierdził, że sołectwo, żeby przeprowadzić konsultacje 

potrzebuje 400 osób, a cały obszar Gminy 100 osób. Oznajmił, że jest to brak logiki w tym 

zapisie. Powiedział, że jeśli wniosek wypłynie na prośbę mieszkańców i zostanie zebranych 

15 % podpisów, które uprawniają do przeprowadzenia konsultacji nie widzi sensu, żeby 

konsultacje miały być ważne, jeśli nie będzie 15 % ankiet, podpisów, podniesionych rąk w 

zależności od tego jak te konsultacje będą przeprowadzane. Stwierdził, że nie ma sensu 

konsultacja, kiedy przyjdzie na zebranie 5 osób. Dodał, że faktem jest, że nie będzie to 

wiążące dla rady, ale tak jak w przypadku sołtysów Radni chcą się liczyć ze zdaniem 

mieszkańców i brać ich zdanie pod uwagę, kiedy podejmują decyzje.  

 Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że na Białorusi w czasie konsultacji 

społecznych byłoby 100 % frekwencji. Dopowiedział, że chciał usłyszeć uzasadnienie, gdyż 

tak naprawdę się nie upiera. Dopowiedział, że ma doświadczenie w konsultacjach 

społecznych. Dla przykładu podał konsultacje, które odbyły się w Kołobrzegu, na które mimo 
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podania informacji do wiadomości publicznej nikt nie przyszedł. Zapytał Panią Mecenas na 

ile te zmiany usprawnią lub nie usprawnią przeprowadzenie konsultacji. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że jeżeli Pan Wójt wychodząc z inicjatywą 

uchwałodawczą uzna, że nie chce, aby w jego projekcie autorskim były dokonane zmiany 

Radni powinni przedstawić projekt wraz ze swoimi zmianami pod głosowanie wprowadzając 

go w porządek obrad. Dopowiedziała, że to Radnych wola, czy uchwalą projekt autorski Pana 

Wójta czy swój własny, ponieważ są ciałem stanowiącym. Oznajmiła, że jeżeli Pan Wójt nie 

wyrazi zgody na proponowane zmiany, a uchwała w tej kwestii zostanie podjęta zgodnie z 

wnioskami Radnych, czyli w przeciwieństwie do decyzji Pan Wójta to organ nadzoru 

zweryfikuje czy jest to właściwe czy też nie.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie jest jego intencją wprowadzając projekty 

mówić za każdym razem nie. Dodał, że chciałby, aby Pani Przewodnicząca Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego uzasadniła poprawki i powiedziała, jakie ma w tym 

zakresie doświadczenie i czemu to ma służyć. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na komisjach pracuje się nad zmianami wiele godzin. 

Dopowiedział, że jak przychodzi czas sesji i materiałów to zmiany, które zostały 

wypracowane na komisji nie zostały naniesione na projekt. Stwierdził, że posiedzenia komisji 

nie są potrzebne jak można wspólnie na sesjach pracować nad projektem.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy w związku z zapisem mówiącym o mieszkańcach dzieci 

będą uczestniczyły w konsultacjach.  

Radny Denis Tomala powiedział, że dziwi się, że Pan Wójt nie zna uzasadnienia poprawek, 

ponieważ podczas Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Radni pracowali nad 

projektem wraz z przedstawicielami Urzędu. Dodał, że zaskoczony jest, że poprawki nie 

zostały naniesione.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że chciałby usłyszeć uzasadnienie od Pani 

Przewodniczącej Komisji. Dodał, że dziękuje, bo uzyskał je od Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że informacja na temat stanowiska Urzędu 

została przekazana Pani Przewodniczącej Rady. Dopowiedział, że stanowisko zostało wyrażone 

dość jasno jeszcze za nim zostały przekazane materiały na sesję. Zaznaczył, że to Pan Wójt jest 

inicjatorem uchwały dot. konsultacji społecznych, co świadczy o tym, że przede wszystkim Pan 

Wójt zainicjował całą procedurę i głos mieszkańców wyrażony poprzez konsultacje społeczne jest 

dla niego ważny. Dodał, że odniesienie do Białorusi jest zdecydowanie mocno przesadzone. 

Prosił, aby nie porównywać Gminy do Białorusi, ponieważ trzeba działać zdroworozsądkowo.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zaproponował, że jeśli nie ma 

zgody Pana Wójta na zmiany to i tak proponuje, aby Radni podjęli uchwałę, a Wojewoda 

rozstrzygnie czy Rada ma prawo nanosić poprawki na projekt autorski Pana Wójta bez jego 

zgody.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie wyraża zgody na poprawki. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że taka jest jego 

prośba do Radnych, aby mimo, że nie ma zgody Pana Wójta, nanieść poprawki do projektu 

uchwały i go przegłosować, a Wojewoda rozstrzygnie czy Rada Gminy w Ustroniu Morskim 

ma prawo nanosić poprawki do projektu bez zgody Wójta. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że popiera Pana Wiceprzewodniczącego i nie 

wyraża zgody na wprowadzenie poprawek do swojego projektu autorskiego. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy tak ma wyglądać docieranie się Pana Wójta z 

Gminą. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie jest to jego inicjatywa, a Pana 

Wiceprzewodniczącego. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że Pan Wójt nie wyraża zgody już drugi raz. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wcześniejsza sytuacja dotyczyła budżetu 

Gminy. Dodał, że nie można lekceważyć budżetu. Dopowiedział, że wszystkie autorskie 

projekty Wójta są zmieniane i poprawiane. Oznajmił, że ma prawo się z tym nie zgodzić, 

dlatego też, jeżeli taka sytuacja zaistniała Radni mają prawo przedłożyć swój projekt autorski. 

Stwierdził, że jeżeli Pan Grzywnowicz zaproponował, aby sprawdzić uchwałę u Wojewody 

nie ma nic przeciwko, aby to sprawdzić. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie 

Morskie została podjęta większością głosów.  

G. Druk nr 7 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w związku z wyborem Pana Jerzego 

Kołakowskiego na Wójta Gminy Ustronie Morskie i złożeniem ślubowania w dniu 5 grudnia 

2014 roku – Rada Gminy w Ustroniu Morskim, jako pracodawca samorządowy ustaliła 

wynagrodzenie Wójta Gminy. Dodał, że dotychczasowe wynagrodzenie określone zostało 

uchwałą 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Ustroniu Morskim zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. Poinformował, iż poziom wynagrodzenia zasadniczego dla Wójta Gminy 

został ustalony na kwotę 5.700,00 zł., natomiast dodatek funkcyjny ustala się na kwotę 

1.900,00 zł. Jednocześnie zgodnie z § 6 cytowanego rozporządzenia Rada Gminy ustaliła 

dodatek specjalny dla Wójta Gminy, zgodnie z w/w regulacją, dodatek specjalny przysługuje 



str. 36 
 

Wójtowi Gminy w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.  

Rada Gminy w uchwale z 30 grudnia 2010 roku przyznała Wójtowi Gminy dodatek specjalny 

w na poziomie 40 %, dlatego proponuje się przyznanie dodatku w tej wysokości. 

Jednocześnie Rad miny w uchwale z 30 grudnia 2010 roku przyznała Wójtowi Gminy 

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.900,00 zł oraz dodatek funkcyjny 1.900,00 zł, dlatego 

również w tym zakresie proponuje się przyznanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w dotychczasowej wysokości. Podsumował, że obecne wynagrodzenie brutto 

Wójta Gminy Ustronie Morskie wynosi 9.861,00 zł przy uwzględnieniu 13 % dodatku 

stażowego. Oznajmił, że po przyjęciu przez Radę Gminy proponowanego projektu uchwały 

wynagrodzenie Wójta wyniosłoby  15.687,00 zł. Powiadomił, że Wójt został nominowany 

przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A. pod patronatem 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Marka Sawickiego - ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi zakwalifikowała do grona 10 najlepszych Wójtów 2014 roku, co nie stało się 

przypadkowo. 

Radny Denis Tomala powiedział, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego po 

rozpatrzeniu sprawy wydała opinię negatywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw” 

Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy nie została podjęta. 

 

Druk nr 9 – w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu 

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina Ustronie Morskie przystąpiła do 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w 2001 roku. Dopowiedział, że 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ma na celu wspieranie idei samorządu 

terytorialnego oraz obronę wspólnych interesów podmiotów będących członkami 

Stowarzyszenia, koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, 

pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych 

krajów i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia, 

podejmowanie inicjatyw, promowania oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających 

na celu rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki pomocowe Unii 

Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych oraz inspirowanie i podejmowanie 

wspólnych inicjatyw służących gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów poprzez 

nawiązywanie kontaktów zagranicznych z członkami Euroregionu. 
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Dopowiedział, że członkowie zwyczajnie uczestniczą w Stowarzyszeniu poprzez wybranego 

przez siebie – na okres równy kadencji jednostek samorządu terytorialnego delegata. Liczba 

przedstawicieli danej jednostki samorządu terytorialnego zależy od liczby mieszkańców. 

Oznajmił, że dotychczas delegatem był Wójt Gminy Jerzy Kołakowski. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Rada Gminy w 

Ustroniu Morskim do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu 

POMERANIA wyznacza delegata Wójta Gminy Ustronie Morskie. 

 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie  

wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich 

Euroregionu Pomerania została podjęta jednogłośnie.  

 

J. Druk nr 10 –w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie Nr 

XXIX/197/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ustronie 

Morskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Marszałek Sejmu postanowieniem z dnia 

04 lutego 2015 r. zarządził na dzień 10 maja 2015 r. wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2015r. poz. 188). Art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy (Dz.U z 2015r. poz. 112 z późn. zm.) stanowi, że rada gminy na wniosek wójta 

dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę 

wybieranych radnych. Wnoszony projekt uchwały podyktowany jest tym, iż zostały 

utworzone nazwy nowych ulic. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na obradach komisji wspólnej wprowadzono do 

projektu poprawki. Przypomniał, że wpłynął wniosek od mieszkańców z Malechowa. 

Dopowiedział, że zasadne jest, aby pozostawić miejscowość Malechowo w tym okręgu, co 

było.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zaznaczył, że oba projekty są wersją autorską Pana Wójta 

i nie zostały przedłożone z poprawkami Rady.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że jest za wnioskiem Radnego Wajgerta. 

Podkreślił, że jeżeli mieszkańcy miejscowości Malechowo wypowiedzieli się jednoznacznie 

za obecną sytuacja nie chce jej zmieniać i działać przeciwko mieszkańcom. 

Radny Denis Tomala powiedział, że sam osobiście rozmawiał z wnioskodawcami i 

zdecydowana większość mieszkańców chce, aby zostało tak jak było. 
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Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy podział sołectwa nastąpił zgodnie z Kodeksem 

Wyborczym. Dopytywał, czy nie jest to naruszenie prawa, ponieważ wydaje mu się, że 

podział nie jest zrobiony właściwie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poinformował, że projekt został przygotowany przez 

Pełnomocnika do spraw wyborów, który zacytował w uzasadnieniu Kodeks Wyborczy. 

Dopowiedział, że projekt jest podpisany przez Panią Mecenas.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że podział został wykonany wg art. 491 

Kodeksu Wyborczego, dlatego zaopiniowała go pozytywnie.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że podział był już zaopiniowany przez Komisarz 

Wyborczego. Dodał, że jeżeli byłoby coś nie tak zostałaby ona uchylona w 2012 roku, kiedy 

została podjęta po raz pierwszy.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie  

zmiany uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXIX/197/2012 z dnia 25 października 

2012 roku w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym została 

podjęta jednogłośnie.  

 

K. Druk nr 11 –w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie 

podziału Gminy Ustronie Morskie na stałe obwody głosowania. 

Dyskusji brak. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr V/48/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie  

zmiany uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie podziału Gminy Ustronie 

Morskie na stałe obwody głosowania została podjęta jednogłośnie.  

Przewodnicząca Gminy Bernadeta Borkowska złożyła wniosek o wprowadzenie druku 

numer 12 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2016 

na wniosek trzech Radnych. 
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 GŁOSOWANIE za wprowadzeniem druku nr 12: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnasty Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr V/49/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie  

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2016 została podjęta 

większością głosów.  

 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski 

Radny Marek Leciaho zapytał, na jakim etapie jest droga dla mieszkańców Wieniotowo 2 a 

i 2 b.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że Spółka Candela wyraża zgodę na 

służebność. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w grudniu została podjęta uchwała dotycząca części 

gruntu dla Państwa Eliasz. Zapytał, na jakim etapie jest realizacja uchwały. Przypomniał, że 

Wójt obiecał, że do końca maja będą zrealizowane miejsca postojowe. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie wpłynął do niej wniosek o 

zwiększenie środków na miejsca postojowe. Powiadomiła, że jeżeli sprawa zostanie 

skierowana do jej referatu, to będzie wiedziała, ponieważ zajmuje się sprawą na etapie 

finansowania.  

Radny Andrzej Basarab zapytał jak długo będzie tolerowana bezkarność spuszczania wód 

opadowych przez firmę Burco, która mimo pism milczy. Przypomniał, że firma ta spuszcza 

wodę na ulicę powiatową i nic z tym nie jest robione. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że nie ma odpowiedzi od Burco. Oznajmił, 

że nie było problemu jak nie było opadów. Dodał, że Urząd zrobił ze swojej strony wszystko, 

a praca nad tym tematem zależy też od Zarządu Dróg i Pana Starosty. 
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Radny Denis Tomala powiedział, że na komisji budżetu poruszał problem progu 

zwalniającego przy placu zabaw w Rusowie. Zapytał, jakie kroki zostały poczynione w tym 

kierunku. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że dość długo trwała akceptacja budżetu ze 

strony komisji. Dopowiedział, że jest to kwestia zabezpieczenia środków i wyłonienia firmy. 

Poinformował, że przygotowywane jest zestawienie dróg na cztery lata kadencji dot. 

kompleksowych prac inwestycyjnych. Oznajmił, że zależy to od pozytywnej opinii komisji 

budżetu i wniosku, który wpłynie od Wójta. 

Radny Denis Tomala powiedział, że taki wniosek od Wójta nie wpłynął do komisji budżetu, 

dlatego nie został zaopiniowany. Dopowiedział, że chodzi tu o bezpieczeństwo dzieci, a 

sprawa była poruszona już jakiś czas temu. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że przekaże wniosek Panu Wójtowi. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Gmina posiada obiekt po Policji. Zapytał, czy obiekt 

jest dzierżawiony bądź wynajmowany. Jeśli tak to czy są z tego tytułu wpływy do budżetu. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że jest to dzierżawa dotycząca 

pomieszczeń warsztatowych. Dodał, że Pan Wójt udostępnia pomieszczenie dla osoby 

bezdomnej, która sprawuje nieformalną pieczę nad obiektem. Poinformował, że w Gminie 

jest bardzo dużo spraw pilnych, zgłaszanych ze wszystkich sołectw. Powiedział, że 

priorytetem jest zakończenie i rozliczenie inwestycji farmy fotowoltaicznej. Poinformował, że 

po świętach rozpoczną się prace remontowe na drogach prowadzone przez firmę Strabak wg. 

harmonogramu. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że na drodze powiatowej przebiegającej przez 

Rusowo drzewa są obrośnięte gałęziami, które stwarzają zagrożenie dla kierowców. Zapytała, 

kto ma obowiązek przycięcia gałęzi. Dopowiedziała, że są to konary uschnięte i zagrażające 

bezpieczeństwu pieszych. Powiadomiła, że ze swojej strony wyegzekwowała wycięcie dwóch 

drzew, na których decyzję czekała dwa lata. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że zastanawia się, dlaczego tak długo to trwało, ponieważ 

lipy te były puste w środku. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że Urząd monitoruje sprawę. Dodał, że 

zarządcą drogi jest Powiat. Poinformował, że w 2012 roku Gmina wykonała podcinkę gałęzi 

wzdłuż dróg gminnych. Dopowiedział, że Pani Dyrektor powiedziała, że szuka wykonawcy 

do prac wzdłuż odcinka w Rusowie i w Kukini do Sianożąt.   

Radny Stanisław Bęben poinformował, że na ulicy Wiejskiej próg zwalniający jest w złym 

stanie technicznym. Zapytał, czy będzie rozbierany bądź naprawiany.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy będą rozbierane płyty z drogi dojazdowej do 

wspólnoty przy ulicy Górnej. Dopytywała, czy jeśli będą to czy tylko w części zakupionej 
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przez nowych właścicieli czy może w całości. Oznajmiła, że mieszkańcy martwią się, by póki 

nie ma decyzji służebności mógł dojechać duży samochód taki jak odbiór odpadów. 

Podkreśliła, że mieszkańcy nie mają drogi dojazdowej.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że problem nie istniał do momentu sprzedaży 

działek. Dopowiedział, że na pewno będzie wspólność majątkowa, a co do dojazdu trzeba go 

zrobić z drugiej strony. 

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy jest ustalony termin rozbiórki. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nic w tej sprawie do Urzędu nie wpłynęło. 

 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Radny Piotr Barycki zapytał o drogę S6. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że było to spotkanie w Słupsku. Dodał, ze 

podpisanie umowy planowane jest na wrzesień. Dopowiedział, że całą budowę przejmie firma 

wyłoniona w przetargu. Poinformował, że na etapie uzgodnień środowiskowych Gmina jest 

najlepsza, a wybudowanie odcinka planowane jest do 2019 roku. Dodał, że będzie zjazd w 

Kukini na Ustronie Morskie. Oznajmił, że zaplanowany ma wyjazd do Warszawy w sprawie 

kategoryzacji dróg. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, na jakim etapie jest realizacja uchwały sprzedaży gruntów 

przy Ośrodku Zdrowia. Poprosił o przedstawienie, czego dotyczyło spotkanie z 13 marca                   

u Prezydenta.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że są dwie grupy konkurencyjne Lokalnej 

Grupy Rybackiej. Poinformował, że nie podoba mu się ze są dwie grupy, a nie jedna, 

ponieważ nie o to chodzi. Dopowiedział, że przedstawił zestawienie dot. ilości rybaków w 

Gminie. Powiadomił, że miał propozycje przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybaków w 

Mielnie gdzie jest Mielno, Będzino, Będzin i Darłowo. Oznajmił, że zależy mu, aby Gmina 

skorzystała z jak największej ilości środków. Powiadomił, że jeśli chodzi o sprzedaż gruntu 

odpowie w najbliższym czasie. 

Radny Andrzej Basarab poprosił o przybliżenie spotkanie z Zarządem Melioracji dnia 25 

marca i konferencji z dnia 27 marca w Dźwirzynie w spr. Ochrony brzegów. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w Zarządzie Melioracji zostały wstrzymane 

inwestycje. Dopowiedział, że Gmina miała złożony wniosek, ale został wstrzymany. Dodał, 

że sytuacja się klaruje i przystąpił do rozmów z p.o. Dyrektorem w spr. terenów zalewowych. 

Oznajmił, że jest duża przychylność ze strony Zarządu.  Powiadomił, że spotkanie dot. 

ochrony brzegów morskich zorganizowane było przez Urząd Morski. Przypomniał, żę w tym 
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roku odbędzie się refulacja brzegów morskich, na którą przeznaczone jest 15 milionów 

złotych. Dodał, że zabiega o pieniądze na sztuczne rafy. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że mieszkanka pytała go o drzewa przy dworcu 

kolejowym, a konkretnie o drzewa przy drodze dojazdowej do dworca – przedłużenie 

Kolejowej. Poinformował, że podobno istnieje ogromne zagrożenie, które stwarzają spadające 

konary. Oznajmił, że jeżeli jest to w gestii Gminy, prosi o interwencję w tej sprawie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że na działce 35/18 (działka artylerii stałej) jest mnóstwo 

kabli i przewodów elektrycznych, które wiszą na drzewach. Stwierdził, że jak są dawane 

środki dla Policji, powinno się od niej czegoś oczekiwać. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał o światłowody. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że był problem z wykonawcą. Zarząd Dróg 

wstrzymał wydawanie decyzji, ponieważ firma nie płaciła za zajęcie pasa drogowego. Dodał, 

że Gmin będzie uczestniczyć w odbiorze . 

Zbigniew Rejbo zapytał, czy na Wojska Polskiego zostanie do końca zerwany chodnik. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że aby móc interweniować na nie swoim 

gruncie trzeba mieć na to przepisy. Podkreślił, że teren dróg powiatowych nie jest terenem 

Gminnym. Powiedział, że do majówki inwestycja ma być zakończona. 

Zbigniew Rejbo powiedział, że przy skrzyżowaniu ulicy Targowej z Wojska Polskiego znaki 

drogowe utraciły barwy.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w zeszłym roku był pracownik z Zarządu 

Dróg Powiatowych, który zrobił inwentaryzację znaków i sporządził protokół. Poinformował, 

że Gmina złożyła do Pani Dyrektor dróg Powiatowych wniosek o wymianę znaków. 

Oznajmił, że część znaków jest do wymiany, część do mycia, a część do usunięcia.  

Powiadomił, że Rada Powiatu uchwaliła w budżecie 15 000,00 zł na oznakowania drogowe 

na cały Powiat.  

Zbigniew Rejbo powiedział, że tabliczki z nazewnictwem ulic leżą w gestii Gminy. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że tabliczki z nazwami ulic będą 

wymienione w ramach projektu ze środków unijnych, w którym Gmina bierze udział z Gminą 

i Miastem Kołobrzeg. Dodał, że jest to projekt kompleksowy w ramach, którego zostaną 

wymienione min. wiaty przystankowe, oznakowania, tablice informacyjne. Podkreślił, że 

projekt jest etapowy i dotyczy wszystkich sołectw, a jego koordynatorem jest miasto 

Kołobrzeg. Powiadomił, że były w tym temacie konsultacje społeczne, a wizualizacja jest 

dostępna w Urzędzie Gminy.  

Radny Denis Tomala powiedział, że zwracał już uwagę na brak progu zwalniającego w 

Rusowie przy placu zabaw. Dodał, że obawia się o bezpieczeństwo dzieci.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zdania mieszkańców są podzielone. 

Zasugerował, aby zebrać listę podpisów, by inicjatywa progów zwalniających wyszła od 

mieszkańców. 

Radny Denis Tomala powiedział, że mieszkańcy mają problem ze światłowodami, których 

sygnał dociera tylko do Kukini. Zapytał, w jaki sposób można wpłynąć na to, aby 

światłowody zostały pociągnięte do Rusowa, by wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do sieci. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że światłowody to nie jest zadanie Gminy. 

Dopowiedział, że wie, że nie ma sygnału w Rusowie. 

Radny Denis Tomala zapytał, jakie Pan Wójt dostrzegł najpilniejsze potrzeby mieszkańców 

na wszystkich zebraniach sołeckich.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że każde sołectwo ma swoją specyfikę. Dodał, 

że na zebraniach spodziewał się większej ilości mieszkańców. Podkreślił, że myśli o 

usystematyzowaniu dróg np. w Sianożętach, Wieniotowie, Gwiździe gdzie droga jest 

zniszczona przez lasy państwowe.  Dodał, że chce, aby dzieci były bezpieczne.  

Radny Denis Tomala zapytał, czy w sołectwie Kukinia i Kukinka nie ma potrzeby 

komunikacji. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że komunikacja jest w rękach prywatnych i 

prywatny inwestor decyduje gdzie pojedzie. Dodał, że rola Gminy kończy się na przewożeniu 

dzieci Gimbusem.  

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że jak przyjdzie sezon letni autobus nie 

będzie jeździł. Zapytała, czy jest możliwość uruchomienia autobusu przez Kukinie, Kukinkę i 

Rusowo tak, aby mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z popołudniowych wizyt 

lekarskich.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że autobus jest prywatnej firmy, która wygrała 

w konkursie. Dodał, że można wysłać wniosek o jeszcze jeden kurs. Oznajmił, że kierowca 

informował go, że są dni, kiedy jeździ pustym autobusem.  

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że nie wszyscy mieszkańcy mają pojazdy 

mechaniczne. 

Radny Denis Tomala powiedział, że podczas roku szkolnego dzieci nie mają możliwości 

dojazdu na zajęcia dodatkowe. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że obowiązek muszą też wziąć na siebie 

rodzice. 

Radny Denis Tomala powiedział, że w Rusowie są zajęcia z trenerem boxu. Dodał, że w 

obecnej chwili trener prowadzi zajęcia charytatywnie, ponieważ Stowarzyszenie nie dostało 

dotacji. Dodał, że zostanie złożony kolejny wniosek. 



str. 44 
 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że chciałaby przedstawić ile jest 

wniosków odsuniętych w terminie w związku z brakiem środków. Dopowiedziała, że we 

wniosku nie były spełnione wszystkie formalności. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że sala w Rusowie jest udostępniana bezpłatnie.  

Radny Denis Tomala potwierdził, słowa Pana Wójta. 

Radna Sylwia Kręglewska poinformowała, że karygodny jest fakt, iż podopieczni GOPS, 

którzy korzystają z obiadów w Pestce odbierają posiłki pod wpływem alkoholu, bądź 

przynoszą go ze sobą. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że do niego taka informacja nie dotarła. Dodał, 

że zapyta Panie, które wydaja posiłki jak wygląda sytuacja. 

Radna Sylwia Kręglewska podkreśliła, że zgłasza problem. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że bywa w Pestce. Dodał, że widzi osoby, 

które zamawiają po posiłku alkohol. Dopowiedział, że dobrze, że Pani Grażyna zgodziła się 

przyjmować te osoby. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że nie neguje tego. Dodała, że było zgłoszenie 

mieszkanki, więc informuje. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zorientuje się jak wygląda sytuacja. W 

związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi życzył wszystkim zgromadzonym 

zdrowych i spokojnych świąt oraz mokrego dyngusa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zamknęła V sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie. 
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