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PROTOKÓŁ NR VIII/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła VIII Sesję Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim w dniu 24 czerwca.  Powitała serdecznie Radnych, Wójta Gminy Jerzego 

Kołakowskiego, Panią Skarbnik Katarzynę Kruszyńską, Pana Sekretarza Tomasza Groblę, 

Kierowników i Dyrektorów jednostek, Komendanta Powiatowej Policji w Kołobrzegu Pana 

Waldemara Trzcińskiego, Kierownika Posterunku Policji w Ustroniu Morskim Pana Dariusza 

Januszewskiego, przybyłych Sołtysów Gminy oraz wszystkich zebranych na sesji.  

 

Proponowany porządek obrad:    

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr VI z VI/2015 Sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2015 roku; nr VII z 

VII/2015 Sesji Rady z dnia 28 maja 2015 r. 

 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

 

3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2015r. w zakresie 

 bezpieczeństwa na wodach, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 imprez artystycznych, 

 spraw komunalnych, 

 innych spraw. 

 

4. Głos mieszkańców. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014: 

a.  wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu 
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b.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział 

w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 

c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014. 

d.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w 

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

2014, 

6.  Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie 

za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2014 rok - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015- dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 5 - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy 

 Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 6- w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od 

nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 7 – w sprawie wystąpienia Gminy Ustronie Morskie ze Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Rybacka” pod nazwą „Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka” - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

I. Druk nr 8 – w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do tworzącego się 

stowarzyszenia pn Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „MORZE I 

PARSĘTA” 

J. Druk nr 9 – w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Ustronie Morskie.  
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7. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

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

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

b. Stwierdzenie quorum: 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poinformowała, że obecnych jest 14 Radnych                  

(nieobecna Radna Sylwia Kręglewska - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

Oznajmiła, że Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

c. przyjęcie protokołu nr VI z VI/2015 Sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2015 roku; nr 

VII z VII/2015 Sesji Rady z dnia 28 maja 2015 r. 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr VI z VI/2015 Sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 

2015 roku po wprowadzonych poprawkach: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr VII z VII/2015 Sesji Rady z dnia 28 maja 2015 

r. 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz 

informacja o przeprowadzonych przetargach. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w okresie międzysesyjnym został 

przeprowadzony jeden przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych z 

miejscowości Sianożęty o dł. ok. 900 m bieżących. Dodał, że wpłynęło 5 ofert, które są w 

trakcie badania. Poinformował, że przetargi na nieruchomości nie odbywały się, natomiast są 

zaplanowane na miesiąc lipiec i sierpień.  

Przedstawił sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie: 
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Uchwała VII/63/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2015 
Obowiązująca 

(18.06.2015) 

Uchwała VII/64/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2015-2025 

Obowiązująca 

Uchwała VII/65/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie oddania 

w dzierżawę nieruchomości 
Obowiązująca 

Uchwała VII/66/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie komunalizacji 

nieruchomości na wniosek 
Obowiązująca 

Uchwała VII/67/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie wymagań jakie 

powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia 

na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Ustronie 

Morskie 

Oczekująca na 

opublikowanie w 

Dzienniku 

Urzędowym 
Druk nr 9 na 

dzisiejszej sesji 

w związku ze 

zmianami po 

uwagach organu 

nadzorującego  

Uchwała VII/68/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie wykazu kąpielisk 

na terenie Gminy Ustronie 

Morskie na rok 2015 

Oczekująca  na 

wejście w życie 

(25.06.2015) 

Uchwała VII/69/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie nieruchomości 

w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym 

Obowiązująca 

Uchwała VII/70/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

o zmianie uchwały 

w sprawie emisji obligacji 

komunalnych 
Obowiązująca 
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Uchwała VII/71/2015 2015-05-28 
Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie poboru podatków 

lokalnych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów 

i określenia wynagrodzenia 

za inkaso 

Obowiązująca 

(18.06.2015) 

3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2015r 

 bezpieczeństwo publiczne 

Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński powiedział, że 

sporządził pisemną informację na temat zadań wykonywanych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie (załącznik nr 2 do protokołu). Poinformował, że wzorem lat ubiegłych posterunek 

policji dostanie wsparcie w postaci ośmiu funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dopowiedział, że  Gmina umożliwi zakwaterowanie i 

wyżywienie tych policjantów. Powiedział, że będą oni dbać o ład i porządek, bezpieczeństwo 

w ruchu, sprawy sanitarne. Poprosił o zadawanie pytań na które postara się odpowiedzieć. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy będą to policjanci przeszkoleni, czy też będą się dopiero 

na terenie Gminy szkolić. 

Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński powiedział, że są to 

policjanci z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w pełni 

wyszkoleni. 

Radny Marek Leciaho zapytał ilu będzie dodatkowych policjantów. 

Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński odpowiedział, że 

ośmiu. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy policjanci ruchu drogowego są przeszkoleni w zakresie 

kierowania ruchem. Dopytywał, czy któryś z policjantów będzie kierował ruchem i pomagał 

we wjeździe na teren Gminy, ponieważ policjanci na skrzyżowaniach robią pomiar prędkości 

przy dużym natężeniu ruch, a nie kierują ruchem.  

Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński odpowiedział, że 

policjanci są częściowo przeszkoleni. Dodał, że nie zawsze ręczne kierowanie ruchem 

drogowym przynosi efekty, ponieważ bolączką powiatu jest brak pogody, kiedy wszyscy 

poruszają się pojazdami. Oznajmił, że są robione szczegółowe analizy zagrożenia w ruchu 

drogowym. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy są przewidywane patrole piesze, czy też tylko 

zmotoryzowane. Dopytywał, jak będą rozłożone siły. 
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Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński odpowiedział, że 

patrole będą i zmotoryzowane i piesze. Oznajmił, że rozłożenie sił wynika z zagrożenia. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy Radni  mogą otrzymać analizę zdarzeń wynikających na 

terenie Gminy. 

Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński odpowiedział, że nie 

widzi przeciwwskazań. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wszystkie gminy nadmorskie są gminami 

specyficznymi, ponieważ wzrasta ilość turystów widoczna gołym okiem. Dodał, że jak co 

roku Gmina przygotowuje się do przyjęcia dodatkowych służb, ponieważ zależy mu na 

bezpieczeństwie mieszkańców oraz turystów. Podziękował Komendantowi za współpracę. 

Powiadomił, że na terenie Gminy jest zorganizowana grupa, która nie chce płacić opłaty 

targowej i oszukała Gminę na 170 000,00 zł,. Oznajmił, że sprawa została zgłoszona na 

policję, a Urząd ma już pewne ustalenia. Powiedział, że Ustronie może cieszyć się dobra 

opinią w zakresie bezpieczeństwa. Powiadomił, że dodatkowa ilość policjantów jest 

potrzebna ponieważ posterunek policji obsługuje również gminę Dygowo.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jest informacja, iż w okresie sezonu będzie 

dodatkowych 8 policjantów. Dopytywał, czy będzie w lipcu 8 policjantów i w sierpniu 8. 

Pytał, czy policjanci będą mieli dodatkowy środek transportu, czy będą korzystać z tych które 

już na posterunku są. 

Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński odpowiedział, że 

Komenda Policji dostała przydział policjantów z Oddziału Prewencji ze Szczecina. 

Powiedział, że od 1 lipca do końca lipca dostał jako wsparcie 18 policjantów, natomiast  od 1 

sierpnia do 15 sierpnia będzie 22 policjantów a od 15 sierpnia do końca sierpnia 14 

policjantów. Oznajmił, że jest to wsparcie na cały powiat na miasto Kołobrzeg, Gminę 

Kołobrzeg, Dźwirzyno i Grzybowo. Stwierdził, że w przypadku Gminy Ustronie Morskie nie 

widzi zagrożenia, że gmina poniesie jakieś straty, ponieważ ilu będzie policjantów, za tylu 

Gmina poniesie koszty wyżywienia i noclegu. Powiadomił, że wszystko zależy od zagrożenia. 

Dodał, że policjanci będą z własnym środkiem lokomocji. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie chodzi o to, żeby gmina oszczędzała na 

bezpieczeństwie, ponieważ turysta widząc policjanta czuje się bezpiecznie i chętniej 

przyjeżdżają do tej miejscowości. Poparł słowa Radnego Leciaho odnośnie kierowania 

ruchem na skrzyżowaniu Dygowo-Ustronie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że rozumie, że terenem działania posterunku w Ustroniu 

Morskim jest Gmina Dygowo. Zapytał, czy ośmiu policjantów będzie też patrolować Gminę 

Dygowo. Dopytywał, czy Gmina Dygowo będzie partycypować w kosztach. Zapytał, czy 

może prosić o zestawienie danych ze służb z poprzedniego sezonu wraz z informacją ile było 

interwencji ( ile nałożyli mandatów, jakie były wykroczenia). 
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Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński odpowiedział, że nikt 

się o takie dane nie zwracał. Oznajmił, że trudno mu powiedział, czy policjanci będą pełnili 

służbę w Gminie Dygowo. Podkreślił, że może się zdarzyć jakaś interwencja na terenie 

Gminy Dygowo i Kierownik Posterunku będzie musiał skierować tam patrol. Powiadomił, że 

Gmina Dygowo również partycypuje w kosztach funkcjonowania komendy. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że chodzi mu o dodatkowych 8 policjantów. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Gmina Dygowo ma żal, że posterunek policji 

jest w Ustroniu Morskim, a nie w Dygowie. Podkreślił, że jego priorytetem było utrzymać 

posterunek policji na terenie Ustronia Morskiego, ponieważ to prestiż i bezpieczeństwo. 

Powiadomił, że Wójt Dygowa wspiera posterunek policji, o czym wie ze sprawozdań 

rocznych, które przedstawia Komendant policji. Poinformował, że Gmina nie ponosi żadnych 

kosztów prócz wyżywienia i mediów, ponieważ policjanci nocują w szkole. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że chodzi o dyslokacje służb. Dopytywał, czy te 8 osób 

w sytuacji, gdy nie będzie systemu alarmowego będzie pełniło służbę tylko na terenie gminy 

Ustronia Morskiego.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że policjanci będą pełnili służbę na terenie 

gminy Ustronie Morskie, natomiast w razie potrzeby będą interweniowali w gminie Dygowo. 

Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński dodał, że jest trzech 

dzielnicowych działających na rzecz gminy Ustronie Morskie. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział,  że w ubiegłym roku w okresie Sunrice Festival 

czekał na interwencję 2 h. Wnioskował, aby nie wysyłać w tym czasie wszystkich policjantów 

na teren Kołobrzegu. 

Komendant Powiatowej Policji w Kołobrzegu Waldemar Trzciński odpowiedział, że 

festiwal trwa trzy dni. Dodał, że nie jest tak, że służba na terenie gminy nie będzie pełniona. 

Oznajmił, że nie jest tak, że wszyscy jadą na Sunrice Festival, a reszta powiatu jest odkryta. 

 bezpieczeństwo na wodach 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że zgodnie 

z podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 

maja br. oraz ustawą o prawie wodnym w sezonie kąpielowym 2014 tj. od 26 czerwca do 31 

sierpnia br. będą funkcjonowały 2 kąpieliska: Sianożęty i Ustronie Morskie wraz z 

włączonymi torami wodnymi.  

Kąpielisko Sianożęty będzie obejmowało 6 zejść na plażę: przy Ośrodku „Nadmorski Raj”, 

przy ul. Sztormowej, Plażowej, Północnej, Ku Morzu oraz przy Molo. 

W kąpielisku Sianożęty zlokalizowane zostaną 2 stoiska ratownicze: RADAR (przy ul. 

Plażowej) i NEPTUN (przy ul. Ku Morzu). 
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Kąpielisko Ustronie Morskie będzie obejmowało 10 zejść na plażę: Molo Sianożęty, przy 

ul. Nadbrzeżnej, Przystani Rybackiej, zejście Centralnym, przy Ośrodku „Relax” oraz 

„Jantar”, przy ul. Okrzei, przy Muszli Koncertowej, przy ul Granicznej i Spokojnej. 

Poinformowała, że w kąpielisku Ustronie Morskie zlokalizowane zostaną 4 stanowiska 

ratownicze: NADBRZEŻNA (przy ul. Nadbrzeżnej), FREGATA (pomiędzy ul. Nadbrzeżną a 

Przystanią Rybacką), CENTRALNA (przy zejściu nr 9) oraz MUSZLA (pomiędzy ulicami 

Spokojną i Graniczną).Dodała, że dla wyżej wymienionych kąpielisk Urząd Gminy Ustronie 

Morskie zatrudni na umowę zlecenie, na okres od 28 czerwca do 31 sierpnia br. 27 

ratowników (w tym Kierownika Plaży) ze stosownymi uprawnieniami. Każde stanowisko 

zostanie wyposażone zgodnie z obowiązującymi normami. Kierownikiem plaży będzie 

wzorem lat ubiegłych Michał Mieczkowski – instruktor ratownictwa WOPR. Oznajmiła, że w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa medycznego, w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim 

stacjonować będzie całodobowo karetka pogotowia ratunkowego, będąca w stałym kontakcie 

z pracującymi na plaży ratownikami WOPR. Powiadomiła, że gmina otrzymała komunikat z 

Urzędu Morskiego, że termin refulacji plaży w Sianożętach zostanie przedłużony do 3 lipca. 

Powiedziała, że kąpieliska strzeżone czynne będą od 10:00 do 18:00, natomiast stanowisko 

Nadbrzeżna będzie miało ratownika dyżurującego całą dobę, który będzie posiadał telefon 

alarmowy o numerze tel. 794 05 82 20, który wraz z numerem telefonu alarmowego Centrum 

Koordynacji Ratownictwa WOPR  601 100 100 będzie dostępny na stronach Urzędu Gminy 

oraz w Centrum Informacji Turystycznej. Poinformowała, że w porozumieniu z Gminnym 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zostały wykonane nowe regulaminy korzystania z plaży. Które 

zostały zamieszczone przy wszystkich zejściach na plażę. Dopowiedziała, że w ramach 

dodatkowych środków finansowych zakupiono sprzęt ratowniczy tj. kamizelki, koła 

ratunkowe, kaski, sprzęt ratujący oraz wykonywane są sukcesywnie remonty łodzi 

ratowniczych. Powiadomiła, że do dyspozycji ratownicy będą mieli motorówkę i skuter 

wodny, natomiast od strony lądu cały pas techniczny również ten niestrzeżony patrolował 

będzie kład . Poinformowała, że kąpielisko Nadbrzeżna po raz 9 z rzędu dostała certyfikat 

jakości – Błękitną Flagę co potwierdza, że kąpieliska spełniają wymogi w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego, jakości wody i edukacji ekologicznej. Przypomniała, ż 

kierownikiem plaży będzie Pan Michał Mieczkowski, który nie mógł uczestniczyć w sesji, 

ponieważ jest zatrudniony na stałe w gimnazjum w Kołobrzegu (informacja pisemna stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu). 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy zostały zakupione krótkofalówki.  

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że są na 

etapie zakupu. Przypomniała, ze zostało przyznane na ten cel 8 000 zł, żeby doposażyć 

ratowników w profesjonalny sprzęt. Powiedziała, że Gmina w ramach interwencji na wodach 

współpracuje ze Strażą Graniczną oraz z Policją.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy regulaminy są postawione przy zejściach na plażę 

strzeżoną. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że przy 

wszystkich 16 zejściach na plażę. 
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Radny Marek Leciaho oznajmił, że przy zejściu na Wieniotowie nie ma regulaminu. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska zapytała, jaki jest numer 

zejścia. 

Radny Marek Leciaho odpowiedział, że jest to dzikie zejście o które Urząd nigdy nie dbał. 

Dopytywał, jak osoby przebywające na tej plaży mają dowiedzieć się o telefonach 

alarmowych. Dodał, że jest to zejście przy Barce, gdzie nie ma regulaminu i numerów 

telefonów. Oznajmił,  że Gmina rozważając temat plaży dla zwierząt pamiętała o tym 

odcinku. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że 

numery telefonów dostępne są w Centrum Informacji Turystycznej. Powiedziała, że ciężko 

zabezpieczyć wszystkie akweny wodne. Podkreśliła, że od wielu lat Gmina dba o 6 

stanowisk. 

Radny Marek Leciaho dopytywał, kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać postawienia 

tablicy z regulaminem i numerami telefonów na w/w plaży.  

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że na 

pewno nie w tym roku. 

Radny Marek Leciaho dopytywał, czy w tamtym roku było utonięcie na plaży w 

Wieniotowie. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że nie 

ma na ta chwilę takich wiadomości. Podkreśliła, że numery alarmowe 601 100 100 i 112 

powinny być w świadomości dzieci.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, jak Gmina będzie interweniować w przypadków 

plażowiczów kąpiących się na plażach niestrzeżonych oraz po godzinach pracy ratowników 

na plażach strzeżonych. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że są po 

18:00 przy stanowiskach strzeżonych są kontenery socjalne, gdzie są ratownicy którzy pełnią 

dyżur po godzinach.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, o okres posezonowy, gdzie pogoda sprzyja a nie 

ma ratowników. Zasugerował, aby stworzyć komórkę ratowniczą na basenie, gdzie w sytuacji 

alarmowej ratownicy mogliby dojechać i udzielić pomocy.  

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że 

można się nad tym zastanowić. Dodała, że po sezonie sprzęt ratowniczy przekazywany jest na 

posterunek policji. Dopowiedziała, że można się zastanowić nad mobilnym punktem 

ratowniczym.  
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

podobna sytuacja jest w Sianożętach, gdzie  zejścia nie są zarządzane przez Urząd i nie są 

przekazane Gminie w zarząd.  Dodał, że zejścia takie są uznane za zejścia prywatne, za które 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ zejście nie jest formalnie, przekazane i 

uznane.  

Radny Marek Leciaho dopytywał, czy inwestycje, które zostały poczynione w postaci 

budowy ławki, czyszczenia i wyprowadzenia na tym odcinku plaży zostały zrobione 

nielegalnie. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

jest to plaża niestrzeżona na której będą też prowadzone patrole. Dodał, że tablice zostały 

ustawione na zejściach, gdzie Gmina miała akceptację władającego zejściami Pana Starosty. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że rozumie, że mieszkańcy i osoby przebywające w 

Wieniotowie mają iść na plażę poprzez teren Gminy Będzino.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

takich zejść jest kilka, i trzeba to sformalizować. Podkreślił, że nie powiedział, że jest to 

nielegalne. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Komendant  Policji nie jest przygotowany do 

rozmowy, ponieważ nie wie co robili policjanci w zeszłym roku. Stwierdził, że Urząd nie wie 

ile osób utonęło w zeszłym roku i gdzie te osoby utonęły.  

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że w 

zeszłym roku była nieobecna w Urzędzie, ponieważ przebywała na urlopie macierzyńskim. 

Powiedziała, że najwięcej utonięć było na ulicy Północnej w Sianożętach, gdzie został 

postawiony znak zakaz kąpieli, ponieważ jest to miejsce, które co roku stanowi zagrożenie, ze 

względu na to, że jest tam źle ukształtowane dno morskie.  

Radny Marek Leciaho zapytał, kto będzie ponosił odpowiedzialność za odcinek plaży 

wchodząc od strony Czerwonej Rzeczki, gdzie nie ma regulaminu plaży. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że 

najbliższy regulamin znajduje się przy zejściu numer 15. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jaki jest koszt wyprodukowania tablicy z numerem telefonu 

alarmowego. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

jeżeli usatysfakcjonuje Pana Radnego to po ustaleniach z Panem Wójtem zostanie postawiona 

tablica z numerami telefonów na plaży w Wieniotowie.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Radny Leciaho ma rację. Dodał, że jeżeli jest teren 

plaży oznaczony od strony Będzina i Podczela to na wejściu na Gminną plażę powinny być 
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postawione tabliczki z regulaminem i numerami telefonów alarmowych. Stwierdził, że nie 

podlega to ustaleniom z Panem Wójtem, tylko tym co odpowiadają za bezpieczeństwo na 

wodach.  

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska odpowiedziała, że 

tabliczki zostały postawione przy wszystkich oznakowanych zejściach. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że trzeba postawić jak najwięcej oznaczeń, żeby 

człowiek widział.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zostaną postawione tabliczki z regulaminem i 

numerami telefonów alarmowych  

 imprez artystyczne 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że Gminny Ośrodek 

Kultury swoją działalność kieruje bezpośrednio na turystów nie zapominając o mieszkańcach. 

Dodał, że na świetlicach wiejskich w Gwiździe, Kukini, Kukince i Rusowie będą 

przeprowadzane spotkania, animacje z dziećmi i młodzieżą. Poinformował, że w Ustroniu 

Morskim przewidziane są typowe imprezy rozrywkowe, kulturalne dla turystów 

przebywających na terenie Gminy. Poinformował, że przygotował pisemną informację z 

przygotowania Gminnego Ośrodka Kultury wraz z załączonym kalendarzem imprez 

(załącznik nr 4 do protokołu). 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że kalendarz imprez jest 

czytelny i jasny. Poprosiła, aby go nie streszczać.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa podziękował wszystkim, którzy do tej 

pory wspomagali Gminny Ośrodek Kultury w organizacji wszelakich imprez. Przekazał na 

ręce Radnego Marka Iwańczyka podziękowanie za wsparcie przy organizacji „Nocy Muzeum 

pod strzechą”. Podkreślił, że dzięki wsparciu można było ugotować zupę rybną. Podziękował 

za wsparcie policji przy organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych, podziękował Pani 

Urszuli za współpracę przy organizacji sezonu, podziękował Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji za rewitalizację amfiteatru. Dopowiedział, że w obecnej chwili jest 

prowadzona wymiana sceny, która była niezbędna. Zaprosił do aktywnego uczestniczenia w 

imprezach organizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie.  

 spraw komunalne 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że:  

1. Zakupiono kwiaty rabatowe w ilości 1955 szt. i rozsadzono je przy budynku Urzędu 

Gminy Ustronie Morskie, CSR Helios, budynku socjalno – hotelowych stadionu 

sportowego oraz w gazonach na terenie miejscowości Ustronie Morskie i Gwizd 

2. Zakupiono 142 szt. krzewów i drzew ozdobnych, które zostały wsadzone przy 

obiekcie CSR Helios, na cmentarzu w Ustroniu Morskim oraz w parku podworskim w 

Rusowie 
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3. Zakupiono kosze plastikowe uliczne typu DIN (10 szt.) oraz kosze ozdobne betonowe 

(3 szt.) które zostały rozstawione na terenie gminy m.in. Ustroniu i Sianożętach. 

Ponadto zakupiono 20 szt. klap do naprawy wiszących koszy na słupach 

oświetleniowych.  

4. Dokonano naprawy oświetlenia mola w Ustroniu Morskim i Sianożętach. Koszt 

naprawy to kwota 9.060,00 zł. 

5. Przeprowadzono coroczną przycinkę zwisających gałęzi na promenadzie – ścieżce 

rowerowej od Muszli Koncertowej do Bagicza. 

6. Zamontowano 10 ławek ocynkowanych z deskami z tworzywa sztucznego. 

7. Dokonano malowania mola w Ustroniu Morskim i Sianożętach oraz tarasu 

widokowego przy ul. Nadbrzeżnej 

8. Wyremontowano punkty ratownicze i kontenery sanitarne zlokalizowane na terenie 

gminy (w punkcie ratowniczym na ul. Bolesława Chrobrego dokonano wymiany 

kabiny natryskowej oraz rynien wokół budynku.) 

9. Dokonano wymiany starych barierek ochronnych na zejściu nr 14. 

10. Wymieniono deski na ławkach parkowych zlokalizowanych na promenadzie, trwają 

prace nad wymianą kolejnych desek na terenie gminy 

11. Wykonano opryski środkami chemicznymi barszczu Sosnowskiego w miejscowości 

Rusowo, Kukinia. 

12. Na zlecenie Urzędu Gminy wykonano naprawy pozapadanych odcinków chodników 

oraz dróg gminnych. 

13. Rozstawiono kosze plażowe na odcinku plaży od czerwonej rzeczki do Bagicza. 

14. W terminie 25 – 26 czerwca rozstawione zostaną wieże ratownicze, przebieralnie  

i garaże na potrzeby ratownictwa wodnego na terenie gminy. W związku z trwającymi 

pracami refulacyjnymi w Sianożętach wieże ratownicze, przebieralnie ul. Plażowa  

i Ku Morzu oraz garażu na sprzęt ratowniczy przy ul. Plażowej zostaną rozstawione 

po zakończeniu robót hydrotechnicznych. 

15. Na bieżąco prowadzone są prace przy obkaszaniu terenów zielonych, utrzymaniu 

czystości, zbieraniu śmieci z koszy ulicznych i plażowych jak również prowadzone są 

prace naprawcze. 

16. Wykonano regulaminy korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Ustronie Morskie. Tablice zostaną rozstawione przy zejściach na plażę po uzyskaniu 

zgody administratora terenu tj. Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.  

17. Rozstawiono 10 szt. parkomatów do poboru opłaty za parkowanie w wyznaczonych 

strefach płatnego parkowania. 

18. Rozebrano i przygotowano teren pod boisko do piłki siatkowej przy Ośrodku Zdrowia 

w Ustroniu Morskim. 

Dział sportowy. 

I. CSR Helios 

1. Dokonano przeglądu instalacji dozującej chemię basenową w CSR Helios. 

2. Wymieniono uszczelniacz w pompie wanny z hydromasażem. 

3. Skalibrowano układ pomiarowy basenu krytego i zewnętrznego. 
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4. Zamontowano dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe na pompy obiegowe 

kąpieliska otwartego  oraz pompy w przepompowni ściekowej obiektu. 

5. Dokonano przeglądu pomp zjeżdżalni rurowej oraz płaszczyznowej kąpieliska 

otwartego. 

6. Naprawiono pompkę dozującą chemię basenową (kwasu) na kąpielisku otwartym. 

7. Wymyto karcherem nieckę kąpieliska otwartego, kratki odpływowe, zjeżdżalnie 

rurową oraz płaską. 

8. Odmalowano 22 sztuki ławek przed wejściem głównym CSR Helios 

9. Dokonano przeglądu lamp oświetleniowych wokół CSR Helios. 

10. W miesiącu maju wykonano kompleksowych przegładów CSR Helios z zakresu 

wymogów art. 62 ustawy „Prawo budowlane” tj. zakresu budowlanego, sanitarnego, 

elektrycznego oraz gazowego.  

11. Dokonano drobnych remontów wewnątrz pawilonu szatniowo-kasowego kąpieliska 

otwartego (malowanie, tynkowanie, sprzątanie). 

12. W miesiącu czerwcu planowany jest przegląd centrali klimatyzacyjnych – 

basenowych. 

13. Przygotowanie terenów zielonych na całym kompleksie CSR Helios. 

14. W miesiącu listopadzie br. Planowa jest się przerwę technologiczną basenu (od 02-

15). W skład robót podstawowych wejdą: czyszczenie ciągów rur wentylacyjnych, 

mycie wnętrza niecek basenowych oraz zbiorników wyrównawczych, położenie 

płytek na ścianach w szatni damskiej i męskiej, przegląd pomp obiegowych (6 sztuk) 

basenu rekreacyjnego, sportowego oraz wanien z hydromasażem, mycie okien 

przylegających do niecek basenowych, dodanie złoża filtrującego do zbiorników 

filtrów, wymiana łożysk w pompach atrakcji wodnych.  

II. Zaplecze socjalne stadionu sportowego, boiska sportowe – ul. Wojska Polskiego 24 b 

Ustronie Morskie.  

1. Dokonano zakupu 3 sztuk kanap do spania dla klientów (dodatkowo w grudniu 2014 

roku zakupiono 8 łóżek pojedynczych). 

2. W miesiącu czerwcu planowana jest wymiana 2 kabin prysznicowych. 

3. Odmalowano wszystkie 13 pomieszczeń oraz korytarze. 

4. Dokonano naprawy i uszczelnia kabin natryskowych i baterii natryskowych.  

5. Odmalowano wewnętrzne ogrodzenie boiska. 

6. Wymieniono część zadaszenia siedliska zawodników rezerwowych. 

7. Wykonano bieżące prace związane z koszeniem i podlewaniem trawy oraz 

przygotowaniem płyty boiska pod wynajem (informacja pisemna stanowi załącznik nr 

5 do protokołu).  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że co roku była odnawiana droga od ulicy Wrzosowej do 

krajowej 11. Dodał, że skrzyżowanie bardzo często jest zakorkowane i wiele osób bardzo 

często wybiera drogę Polną od ulicy Wrzosowej do krajowej 11, aby dojechać do Kołobrzegu. 

Dopowiedział, że co roku były nierówności zasypywane przez pracowników GOSIRU.  
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie kwestionuje potrzeby naprawy. Dopowiedział, że na to zadanie był ogłaszany przetarg, ale 

jeśli będzie polecenie wykonania zadania własnymi siłami zostanie to wykonane. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że GOSIR nie zajmuje się tego typu pracami 

remontowymi, tylko firma wyłoniona w przetargu, ponieważ prace te przekraczają 

możliwości jednostki. 

Radna Zofia Majewska zapytała, czy po zakupieniu koszy został dostawiony kosz na ulicy 

Kolejowej. Dodała, że mieszkańcy zwrócili uwagę na brak pojemnika na odpady.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

jest to droga powiatowa. Dodał, że mimo iż mogą być tego konsekwencje zostaną dostawione 

kosze na śmieci. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to droga powiatowa. Dodał, że ludzie nie 

wiedzą czy jest to droga gminna czy tez powiatowa, dlatego jest powołana grupa robocza w 

sprawie przejęcia dróg powiatowych na stan gminy. Podkreślił, że nie chodzi o to, żeby 

przejąć najgorsze odcinki drogi, a później je naprawiać. Przypomniał, że jest zrobiona do 

połowy ulica Polna, a drugi etap będzie robiony już w sierpniu. Oznajmił, że chciałby, aby 

Gmina przejęła drogę Polną na swój stan zwiększając majątek Gminy. Powiedział, że 

chciałby ustalić wieloletnią strategię dla dróg. Przypomniał, że ulica Nadbrzeżna też była 

drogą powiatową, która została przejęta przez Gminę. Podkreślił, że ulica Wrzosowa, aż do 

drogi krajowej nr 11 jest alternatywą dla mieszkańców Sianożąt, ponieważ do Kołobrzegu 

droga będzie krótsza o ok. 3 km. Oznajmił, że Zarząd Dróg się upiera, że jest to nielegalny 

zjazd, ponieważ jest tam linia ciągła. Droga nie została zalegalizowana i nie ma pozwolenia 

na skręt. Podkreślił, że trzeba tę drogę zalegalizować.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że dwa miesiące temu została podjęta uchwała dot. 

porozumienia w spr. sprzątania dróg powiatowych. Zapytał, czy Starostwo nie ratyfikowało 

tej umowy. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w dniu dzisiejszym spotyka się Zarząd 

Starostwa w celu podpisania umowy. Dodał, że Rada Gminy i Rada Powiatu musi przyjąć 

porozumienie uchwałą. Podkreślił, że Gmina ze swojej strony zrobiła już wszystko. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie mówi o zjeździe od 11 do Wrzosowa, tylko o 

poprawieniu nawierzchni ulicy Polnej. Zapytał, w czyjej jest to gestii. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że ze względu na uregulowanie wszystkich 

kosztów wstrzymał wszelkie wydatki. Dodał, że myśli, że na początku lipca zostanie 

naprawiona ta droga.  

Sołtys Wsi Gwizd Maria Piątek poprosiła o interwencję, ponieważ na drodze w Gwiździe za 

Panem Adamczykiem, na przepuście w kierunku lasu jest niebezpieczna dziura, której od 

strony Gwizdu nie widać. Dodał, że jest to droga oznaczona jako ścieżka rowerowa.  
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że jest szansa na uzgodnienie zjazdu na 11, jeżeli 

zmieni się kategoryzacja dróg. Oznajmił, że Zarząd Wojewódzki na skrzyżowaniu ulic 

Kolejowa – Koszalińska zrobi chodnik, ponieważ idąc przez pasy szło się do rowu.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że na posesjach roślinność wyrasta zajmując pas 

drogowy. Dodał, że na jednym odcinku, aby ominąć wystającą zieleń trzeba wjechać na 

przeciwny pas ruchu. Zwrócił uwagę, że przy Chacie Polskiej nie ma kosza na śmieci. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zwracał uwagę mieszkańcom, żeby przycięli 

żywopłot na swoich posesjach. 

4. Głos mieszkańców. 

Brak. 

 

Przerwa. 

Po przewie. 

Przyszła Radna Sylwia Kręglewska. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014: 

a.  wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w budżecie gminy Ustronie 

Morskie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości  30.640.809,00 zł. Dodała, że w 

trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty  29.353.574,65  zł i d o  31.12.2014 

r. w y k o n a n o  w wysokości 21.931.564,73 zł, tj. w 74,7 % planu po zmianach 

 

Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą                          21.931.564,73 zł 

 Z tego: 

Dochody bieżące                  19.685.537,63 zł (89,8%) 

Z tego: 

udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego    2.206.925,36 zł (11,2%) 

wpływy z podatków i opłat                10.256.015,41 zł (52,1 %) 

inne                   2.825.301,86 zł (14,3%) 

subwencja ogólna z budżetu państwa      2.672.827,00 zł (13,6%) 

dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:      

na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej  1.114.444,84 zł (5,7%) 

na bieżącą realizację zadań własnych gminy            429.512,42 zł (2,2%) 

w ramach programów finansowanych z udziałem środków  

europejskich              180.510,74 zł (0,9%) 

 

Dochody majątkowe                2.246.027,10 zł (10,2%) 

wpływy ze sprzedaży mienia      1.963.967,89 zł (87,5%) 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych              50,00 zł (0%) 
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wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności                      67.349,97 zł (3%) 

dotacja celowa z budżetu państwa z udziałem środków  

europejskich                    103.990,00 zł (4,6%) 

środki pozyskane z innych źródeł                110.669,24 zł (4,9%) 

 
 

 

Po stronie wydatków plan ustalony na  29.420.809 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2014 

do kwoty 31.422.749,30  zł i wykonany na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 23.171.806,37 

zł, tj. w 73,7 % planu po zmianach 

 

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą                23.171.806,37 zł  

Z tego: 

Wydatki bieżące                     21.213.013,08 zł (91,5%) 

W tym na: 

realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej    1.114.444,84 zł (5,3%) 

realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii              311.152,76 zł (1,4%) 

realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony  

środowiska                   21.008,93 zł (0,1%) 

dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż  

alkoholu)                           1.250.891,00 zł (5,9%) 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych  

i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)        8.990.280,79 zł (42,4%) 

obsługę długu gminy (bez poręczeń)               471.137,97 zł (2,2%) 

wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej   575.335,00 zł (2,7%) 

pozostałe wydatki na działalność statutową                       8.478.761,79 zł (40%) 

 

Wydatki majątkowe                           1.958.793,29 zł (8,5%) 

W tym na: 

inwestycje                   1.842.489,89 zł (94%) 

zakupy inwestycyjne         91.303,40 zł (4,7%) 

pomoc finansowa na inwestycje      25.000,00 zł (1,3%) 

 
 

Planowana n ad w yż k a  budżetu w roku 2014 na kwotę 1.220.000 zł w trakcie wykonania 

budże tu  uległa zmniejszeniu. Na dzień 31.12.2014 r. wystąpił deficyt w wysokości 

1.240.241,64 zł. 
 

b. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odczytała uchwałę nr XLIII.168.Z.2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w 

sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ustronie Morskie z wykonania budżetu 

za 2014 rok (załącznik nr 6 do protokołu).  

c.  wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 

2014. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (załącznik nr 7 do 

protokołu).   

d.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

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

rok 2014 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho odczytał uchwałę nr LIX.223.Z.2015 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie w 

sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Ustronie Morskie z tytułu wykonania 

budżetu za 2014 rok (załącznik nr 8 do protokołu).  

6. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie 

za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2014 rok. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że sprawozdanie finansowe Gminy 

Ustronie Morskie za rok 2014 po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 

88 639 800,05 zł. Aktywa trwałe wynoszą 84 870 211,56 zł, natomiast aktywa obrotowe 

wynoszą  3 769 588,49 zł. Powiedziała, że po stronie pasywów fundusz zamknął się kwotą 

79 273 280,42 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach wyniosły 9 344 167,94 zł, 

natomiast fundusz specjalny wyniósł 22 351,69 zł. Poinformowała, że w rachunku zysków i 

strat jednostki dochody netto z pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 21 647 515,54 zł, 

koszty działalności operacyjnej 21 299 204,19 zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 

348 311,35 zł natomiast pozostałe koszty operacyjne to 618 080,30 zł. Dodała, że zysk z 

działalności operacyjnej wyniósł 165 335,22 zł, przychody finansowe 59 966,55 zł, koszty 

finansowe 498 463,63 zł, strata z działalności gospodarczej minus 273 161,86 zł. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinię pozytywną.   
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Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub wydał 

opinie pozytywną. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub wydał opinie 

pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”, 

Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                         

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2014 rok 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2014 rok została 

podjęta jednogłośnie. 

 

B. Druk nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że po stronie aktywów i pasywów 

sprawozdanie finansowe gminnego Ośrodka Kultury zamknęło się kwotami 60 343,57 zł. 

Dodała, że przychody netto z działalności operacyjnej wyniosły 750 501,24 zł, koszty 

działalności operacyjnej wyniosły 763 736,65 zł, strata z działalności operacyjnej wyniosła 

minus 13 235,41 zł, pozostałe przychody operacyjne wyniosły 9 326,20 zł, pozostałe koszty 

operacyjne 1 190,61 zł, straty z działalności operacyjnej minus 5 099,823 zł, przychody 

finansowe 1 587,57 zł, koszty finansowe 8,24 zł, strata z działalności gospodarczej minus 

3 520,49 zł. Powiedziała, że po stronie aktywów i pasywów sprawozdanie finansowe 

biblioteki publicznej zamknęło się kwotami w wysokości 5  620,33 zł, natomiast w rachunku 

zysków i strat przychody z działalności operacyjnej wyniosły 198 394,50 zł, koszty 

działalności operacyjnej 201 249,52 zł, strata z działalności podstawowej minus 2 855,02 zł, 

przychody operacyjne 1 935,17 zł, koszty operacyjne nie wystąpiły. Dodała, że strata z 

działalności operacyjnej wyniosła minus 919,85 zł, przychody finansowe 264,25 zł, koszty 

finansowe 235,25 zł, strata z działalności gospodarczej minus 890,85 zł. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że komisja opiniuje 

pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powiedział, że komisja 

wydała opinie pozytywną. 

Przewodniczący Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław 

Bęben powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa Roman Żołnierczuk powiedział, że komisja również 

opiniuje pozytywnie. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub wydał 

opinie pozytywną. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub wydał opinie 

pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”, 

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                         

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowych instytucji 

kultury Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 3- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że po zapoznaniu się ze: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.; 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2014 r.; 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

4) informacją o stanie mienia Gminy; 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

- udziela Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2014. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że komisja Rewizyjna 

opiniuje pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię pozytywną. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że Spraw Społecznych i Porządku Publicznego opiniuje pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław 

Bęben powiedział, że komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała 

pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Roman Żołnierczuk powiedział, że komisja rolnictwa 

opiniuje pozytywnie.  
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Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub wydał 

opinię pozytywną. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub Radnych 

opiniuje pozytywnie.  

GŁOSOWANIE W SPRAWIE ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA 

BUDŻETU ZA ROK 2014: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                         

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska wręczyła kwiaty i pogratulowała 

Wójtowi Gminy Ustronie Morskie Jerzemu Kołakowskiemu wykonania budżetu za 2014 rok. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że trudno jest mówić o tym 

co się robi. Dodał, że dług publiczny opiewał na siedemnaście milionów złotych, teraz spadł 

do dziesięciu milionów złotych. Przypomniał, że dług wystąpił poprzez budowę basenu, ale 

cieszy się, że on jest. Oznajmił, że Pani Skarbnik dąży do obniżenia długu, aby móc budować 

np. więcej dróg dla mieszkańców. Podziękował Radnym za pozytywne głosowanie w sprawie 

absolutorium. 

 

D. Druk nr 4 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Radni otrzymali wersje 

papierową autopoprawki. Oznajmiła, że autopoprawka dotyczy dwóch zadań z czego 

pierwsze związane jest z pomocą społeczną i zabezpieczeniem kwoty 18 500,00 zł dot. 

zakupu usług przez jst od innych - Dom Pomocy Społecznej. Przypomniała, że na ostatniej 

komisji budżetu zostały zabezpieczone środki, ale w miesiącu lipcu jedna osoba musi zostać 

umieszczona  w DPSie. Zaproponowała, aby przesunąć kwotę z działu 757 obsługa długu 

publicznego czyli dokonać korekty o 18 500,00 zł, ponieważ na koniec miesiąca schodzą 

kolejne poręczenia z tyt. spłat pożyczek. Oznajmiła, że następna zmiana dot. kwoty 

140 000,00 zł dot. działu 600 transport i łączność. Powiadomiła, że dotyczy inwestycji pn. 

„Budowa drogi gminnej Olszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. 

Powiedziała, że jest propozycja przesunięcia środków z działu 630 turystyka, czyli minus 

140 000,00 zł urealnieniem planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino”. Dopowiedziała, że wraz z wnioskami Kierowników 

do  autopoprawki dołączyła  zestawienie ofert. Dodała, że aby Gmina mogła zrealizować to 

najniższą ofertę z przetargu i wykonać zadanie inwestycyjne brakuje kwoty 140 000,00 zł.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że spodziewał się, że kwota będzie wyższa, 

ponieważ kilometr drogi szacuje się w granicach miliona złotych. Przypomniał, że z przetargu 

jest to kwota 720 780,00 zł brutto. Poinformował, że być może Gminie uda się zwiększyć 

dofinansowanie na tę drogę, ponieważ zawsze występuje rezerwa i podobnie jak z drogą 

Gwiazd Grąbnica będzie realna szansa, aby dodatkowe pieniądze pozyskać. Podkreślił, że 

większość firm nie ma swojej masy bitumicznej, a jedyna firma która ją ma to firma 

INFRABUD, która wygrała przetarg. Przypomniał, że jest to ta sama firma, która robiła drogę 

Gwizd Grąbnica. Powiedział, że czas ucieka, i gdyby Gmina chciała przystąpić do następnego 

przetargu przepadłyby środki, które już zostały zabezpieczone. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

odnośnie kwoty 18 000,00 zł wydał opinię pozytywną, natomiast w wydatkach majątkowych 

wydał opinię negatywną. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub Radnych wydał 

w obu punktach opinię pozytywną, Ponikwą jest za tym, by nie blokować inwestycji. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jaki klucz obowiązuje przy ogłoszeniu przetargu. Oznajmił, 

że wszystkie firmy są z okolicznego terenu. Dopytywał, czy tak wysokie kwoty nie wynikają 

z tego, że żadna firma uczestnicząca w przetargu nie jest z Polski.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że firma Strabag i Colas to największe firmy w 

Polsce. Podkreślił, że transport masy bitumicznej nie może być dłuższy niż 40 km ponieważ 

jest ona podawana na ciepło prosto z pieca, a po 40 km traci swoją moc. Oznajmił, że firma 

Infrabud jest firmą z Koszalina, która produkuje taką masę.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że została przeznaczona kwota, która okazała się za 

niska. Stwierdził, że kwota większa o 140 000,00 zł jest zdecydowanie za duża. Oznajmił, że 

trzeba unieważnić przetarg i ogłosić nowy. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jak Radni zadecydują, tak będzie. 

Przypomniał, że jest możliwość przesunięcia środków, ale to Radni podejmują decyzję w 

kwestii finansów. Stwierdził, że jak Radni nie chcą tej drogi, nie będzie się sprzeciwiał.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że to nie jest tak, że Radni nie chcą tej drogi, tylko nie 

chcą, aby były zawyżone kosztorysy. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski poprosił, aby go nie obrażać, ponieważ nikt nie zawyża 

kosztorysów. Podkreślił, że kosztorysy robią fachowcy. 

Radny Andrzej Basarab skierował swoje słowa do Przewodniczącego Klubu Porozumienie 

Razem. Podkreślił, że jeżeli Przewodniczący Klubu wydał opinię negatywną, chciałby 

usłyszeć uzasadnienie i jednocześnie propozycji. Zapytał Przewodniczącego Klubu czy 

policzył powierzchnię drogi w m², czy zadał sobie trud zorientowania się ile kosztuje m² 

najniższej oferty zakładając kwotę 720 000,00 zł brutto. Powiadomił, że m² drogi kosztuje ok. 

162 zł, gdzie jest do zrobienia 445 m² drogi, a teren jest zawilgocony. Oznajmił, że ma 

nadzieję, że przed wydaniem opinii negatywnej Klub zapoznał się z projektem technicznym i 

wykonawczym, ponieważ nie jest tak, że za założoną kwotę w budżecie trzeba wybudować 



str. 22 
 

drogę.  Prosząc o rozsądek przypomniał, że do końca listopada trzeba się rozliczyć ze 

środków zewnętrznych. Apelował, aby Radni zadali sobie pytanie czy chcą zrobić tę drogę, 

ponieważ każdy składający ofertę ma prawo zrobić kosztorys wg własnego uznania i 

zyskowności swojej firmy, ponieważ takie jest prawo przy zamówieniach publicznych.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jeżeli Rada przeznacza określoną kwotę 580 000,00 zł 

to jeżeli firmy nie chcą robić drogi za tę kwotę unieważnia się przetarg i ogłasza drugi. 

Dodając kwotę 140 000,00 zł wychodzi się z założenia, że nikt się nie odwoła i firma 

Infrabud wygra przetarg.   

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Gmina wystąpiła z kwotą niższą, ponieważ 

każdy ma wgląd do budżetu i może sprawdzić jaka została przeznaczona kwota. Dodał, że 

kwotę zawsze można zwiększyć. Oznajmił, że gdyby nie miał tych 140 000,00 zł w budżecie i 

by nie wskazał skąd wziąć Gmina doszłaby do wniosku, że kwoty są za wysokie i drogi nie 

zrobi. Podkreślił, że pieniążki są i nie ma zagrożenia dla żadnych innych inwestycji z tego 

tytułu, następną drogą którą chce zrobić jest Gwizd Grąbnica. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że z kwoty 720 000,00 zł wynika, że Gmina swoje 

udziały będzie miała w wysokości 81,5 % natomiast dotacji będzie 18,5 %. Zapytał, jaka jest 

korzyść dla Gminy, jeżeli całość drogi wybuduje Gmina. Podkreślił, że jeżeli zostanie 

unieważniony przetarg, a ogłosi się drugi jest przekonany, że znajdzie się firma, która zrobi 

drogę za przeznaczoną kwotę.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że przetarg jest w określonym terminie i 

określonym czasie. Są terminy na ogłoszenie, na odwołanie. Dopowiedział, że po wyłonieniu 

wykonawcy kwota ta nie jest wysoka. Dodał, że przy założeniu zrobienia kolejnego przetargu 

Gmina nie zdąży terminowo oraz ucieknie dofinansowanie. Zakomunikował, że po 2020 roku 

nie będzie funduszy europejskich i wszystkie inwestycje Gmina będzie musiała zrobić w 100 

% z własnych środków. Przypomniał, że basen został wybudowany ze środków własnych 

Gminy za 24 000,000,00 zł, gdzie dodatkowo udało się mu pozyskać z totalizatora 

sportowego na sam koniec kwotę 470 000,00 zł. Oznajmił, że jest możliwość zwiększenia 

dofinansowania, tak jak było przy budowie drogi Gwizd Grąbnica, gdzie zaczęto inwestycję z 

20% dofinansowaniem, a zostało zwiększone do 50 %. Podkreślił, że nie można nic nie robić, 

ponieważ jest to prawie kilometr drogi.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że w czasie sesji 27 lutego 2015 roku dokonano zmian 

po stronie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy. Z drogi Gwizd Grąbnica przesunięto 

604 320,00 zł. Zapytał, czy nikt nie był w stanie oszacować i powiedzieć jaka będzie 

konkretna cena. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że są to przetargi publiczne i niejednokrotnie 

firmy pytają się jaka jest kwota w budżecie. Poprosił, aby Radni pozwolili działać, budować a 

nie tylko administrować.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przez 4 lata pracował przy projektach 

unijnych w Zarządzie Dróg, gdzie rozliczane były inwestycje ze środków krajowych, 

zewnętrznych, gdzie robiono przetargi. Dodał, że normalną sytuacją było, że oferta 
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zaproponowana przez firmy przewyższała kwotę, którą jednostka posiadała. Poinformował, 

że w takiej sytuacji występowało się do jednostki nadrzędnej cykli do starostwa, gdzie rada 

powiatu podejmowała decyzję o zwiększeniu środków. Dopowiedział, że sporadycznie 

zdarzało się tak, że te kwoty nie były zwiększane, ale było to uzasadniane. Podkreślił, żeby 

pamiętać, iż mowa jest o nawierzchni bitumicznej, którą trzeba położyć bez względu na 

warunki atmosferyczne w określonym czasie. Oznajmił, że zawsze kwota jaka była 

podawana, była wartością szacunkową wg. ustawy o zamówieniach publicznych. Podkreślił, 

że firma Strabag i Colas są to firmy ogólnopolskie, których filie znajdują się na ternie całej 

Polsce i mają prawo do podwykonawstwa. Powiedział, że jest to kwestia związana ze 

zdrowym rozsądkiem i podjęciem ryzyka, że drugi przetarg nie pozbawi Gminę 

dofinansowania, możliwości terminowego wykonania i zamknięcia zadania do 30 listopada. 

Oznajmił, że kwoty mogą być znacznie wyższe ze względu na krótszy termin. 

Zakomunikował, że Radni ponoszą odpowiedzialność zbiorową za inwestycję, a Pan Wójt 

podejmuje odpowiedzialność indywidualną. Dodał, że społeczność odczyta brak realizacji 

tego zadania jako indolencję ze strony Urzędu. Powiedział, że jest nieoficjalna informacja z 

Urzędu Marszałkowskiego, że jest duża szansa na zwiększenie dofinansowania. Podkreślił, że 

ryzykiem jest przeciąganie zadania w czasie, licząc na niższą wartość przetargową, gdzie 

może się to przełożyć na całość realizacji zadania.  

Radny Andrzej Basarab zapytał, Przewodniczącego Klubu Porozumienie Razem czy jeżeli 

zostanie unieważniony przetarg, a po drugim przetargu kwota będzie większa to czy wtedy 

też zostanie powiedziane, że nie będzie robiona droga czy też zostanie zrobiona za większą 

kwotę.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że jest to opinia 

Klubu. Oznajmił, że jeżeli przetarg zostanie unieważniony firmy zastanowią się, co się stało i 

wychodząc do drugiego przetargu dadzą niższą cenę. 

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy jak będzie wyższa cena to czy będzie opinia 

pozytywna czy negatywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że nie może 

odpowiedzieć sam w tej sprawie. 

Radny Marek Leciaho zapytał, dlaczego Urząd stoi na stanowisku, że nie będzie procedury 

odwoławczej innych firm uczestniczących w przetargu, jeżeli zostanie dołożona kwota 

140 000,00 zł.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jeżeli Radni odrzucą przesunięcie środku, to 

ta inwestycja zejdzie z realizacji z tego roku, ponieważ nie ogłosi drugiego przetargu ze 

względu na to, że Urząd nie zdąży zrealizować tej inwestycji. Podkreślił, że kwota jest bardzo 

dobra. Dodał, że dofinansowanie musi być rozliczone do 30 listopada, a każdy ma prawo do 

odwołania. 
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Radny Marek Leciaho powiedział, że na dzień dzisiejszy dofinansowanie wynosi tylko 18 

%. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie widzi podstaw, żeby firma odwołała 

się z tytułu zwiększenia kwoty wartości.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że firmy nie mają podstaw prawnych do zaskarżenia. 

Dodał, że w innym przypadku można zaskarżyć, ale nie przy zwiększeniu środków, ponieważ 

w wielu przypadkach kwoty były zwiększane przy realizacji inwestycji i nigdy nie były to 

kwoty idealne, ponieważ jest to kwota szacunkowa. Podkreślił, że kwota wynika z przetargu, 

z założeń kosztorysu wykonawczego i kosztorysu budowlanego.  

Radny Marek Leciaho poprosił, aby w trakcie przerwy ustalić ile było przetargów gdzie 

została określona kwota, a Rada Gminy ją podwyższyła. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że pierwszy przykład to farma fotowoltaiczna. 

Powiedział, że kolejny to droga Gwizd Grabnica, ulica Polna. Podkreślił, że jest to normalny 

mechanizm, ponieważ Gmina nie może ujawniać tych kwot, bo wykonawca tylko czeka na 

informację ile jest przeznaczonych środków. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert zapytał, w jakiej prasie 

ukazało się ogłoszenie o przetargu. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że ogłoszenie o przetargu okazało się na BIPie, 

który śledzą wszyscy oferenci.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że warto by 

ukazywały się np. w „Rzeczpospolitej” czy „Gazeta Prawna” 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w takich gazetach ogłasza się przetarg na 

nieruchomości. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nawet inwestorzy nie publikują takich informacji w 

gazetach, ponieważ wszystkie przetargi ukazują się w wersji elektronicznej. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości 

ogłasza się informacje w prasie, natomiast usługi budowlane rejestruje się przez Urząd 

Zamówień Publicznych i wstawia się na Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce przetargi.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał, kiedy został ogłoszony przetarg i jaki jest 

proponowany w przetargu termin zakończenia robót. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie zostały jeszcze ogłoszone wyniki 

przetargu, a został on ogłoszony z miesiąc temu. Podkreślił, że cała procedura musi trwać, a w 

przypadku kolejnego przetargu nie prędzej niż we wrześniu byłby wyłoniony nowy 

wykonawca, ponieważ cała procedura szła by od nowa czyli ogłoszenie w BIPie ok. 2-3 tyg. 

ogłoszenie przetargu – miesiąc czasu. Przypomniał, że są to zamówienia publiczne, które 

muszą być zrobione zgodnie z terminami. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w pod koniec maja została podpisana 

umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, natomiast 3 czerwca został 

ogłoszony przetarg. Poinformował, że uzyskał informację od Pani Kierownik Magdaleny 

Kołosowskiej, iż na dzień dzisiejszy umowa na realizacje zadania do 15 września z 

możliwością anektowania. Podkreślił, że nie nastąpiło żadne zaniechanie ze strony Urzędu, 

ponieważ ogłoszenie przetargu przed podpisaniem umowy z Urzędem Morskim byłoby 

wątpliwe.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zakończenie przetargu było 19 czerwca. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że składanie ofert. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że potem jest otwarcie ofert, analiza wszystkich 

dokumentów, wystąpienie do firmy o uzupełnienie dokumentów. Dodał, że jeżeli w terminie 

nie zostaną uzupełnione dokumenty, firma zostaje odrzucona. Podkreślił, że jest to czasowa 

procedura. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział,  że od momentu ogłoszenia przetargu do 

realizacji są trzy miesiące. Dopowiedział, że przetarg zostanie ogłoszony jutro do końca 

września zadanie zostanie wykonane. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że trzeba przetarg unieważnić i czekać czy 

ktoś się nie odwoła 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział,  że Wójt Zieliński upierał się, żeby wybudować 

basen po pierwszym przetargu, natomiast po kolejnych kwota została obniżona o 

6 000 000,00 zł. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że unieważnienie przetargu nie wymaga argumentów, 

dlatego Pani Kołosowska pisząc do Pani Skarbnik zawarła art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 

stycznia 2004 r. Prawo o zamówień publicznych. Dodał, że jeżeli oferenci nie zmieścili się w 

kwocie unieważnia się przetarg.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jak się unieważnia przetarg, trzeba 

uzasadnić np. z braku posiadanych środków. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że środki Gmina ma. Zapytał, czy w przypadku 

Gwizd Grąbnica jeśli dojdzie do takiej sytuacji Radni podejmą taką samą decyzję. Oznajmił, 

że będzie to kadencja w której nic nie powstanie. 
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GŁOSOWANIE w sprawie autopoprawki – wydatki bieżące - przesunięcia kwoty 18,500 

zł z działu 757 obsługa długu publicznego i wprowadzenie na dział 852 pomoc społeczna  

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE w sprawie autopoprawki – wydatki majątkowe - przesunięcia kwoty 

140,000 zł na dział 600 transport i łączność z działu 630 turystyka 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

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

Autopoprawka nie została przyjęta. 

 Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeżeli dojdzie do złożenia ofert przy 

drugim przetargu i okaże się, że wartość przewyższa tę kwotę, która jest rozumie,  że wszyscy 

są w stanie spotkać się w okresie sezonu, aby móc ustalić co dalej. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że tak. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedział, że zwiększa się dochody budżetu 

Gminy na 2015 rok o kwotę 51.399,00,-zł. Dodała, że zmian po stronie dochodów bieżących 

dokonano w związku z: 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

· 36.838 zł urealnieniem planu dochodów z Państwowego Funduszu Osób 

Niepełnosprawnych z tyt. rekompensaty utraconych dochodów z tyt. podatku, 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

· 14.561 zł planowanym wpływem środków z Gminy Dygowo i Gminy Będzino z tyt. zwrotu 

kosztów wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Ustronie 

Morskie za 6 miesięcy 2015 r. (1.213,44 * 6 m-cy *2 os.). 

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

Dział 600 Transport i łączność 

· 45.000 zł potrzebą wykonania bieżących napraw i remontów dróg gminnych, zgodnie z 

wnioskami Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.06.2015 r., 

Dział 710 Działalność usługowa 
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· 4.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na wycenę nieruchomości 

(2.000 zł) i ogłoszenia związane ze sprzedażą, dzierżawą nieruchomości (2.000 zł), w 

związku z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 3.06.2015 r., 

Dział 750 Administracja publiczna 

· 5.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na przesyłki pocztowe, w związku z 

wnioskiem Inspektora ds. obsługi sekretariatu z dnia 27.05.2015 r., 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

· - 55.701 zł urealnieniem planu wydatków dot. ewentualnych wpłat z tyt. poręczeń 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

· Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu do innych gmin kosztów 

wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie (7.200 

zł), 

Dział 852 Pomoc społeczna 

· 41.800 zł opłatami za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, w związku z 

wnioskami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r. i 

23.06.2015 r. 

· 1.000 zł koniecznością zakupu środków czystości i tonerów do GOPS, w związku z 

wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r., 

· 300 zł obsługą serwisową oprogramowania GOPS, w związku z wnioskiem Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r., 

· 1.000 zł kosztami ryczałtów samochodowych pracowników, w związku z wnioskiem 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r., 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

· 6.000 zł wypłatą stypendiów szkolnych w okresie od września do grudnia 2015 r., z 

założeniem zmian stawek przeliczeniowych kwot stypendium wynikających z kwoty 

świadczenia rodzinnego, które wzrasta o 12 zł, w związku z wnioskiem Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015 r., 

Dział 926 Kultura fizyczna 

· 3.000 zł planowanym udzieleniem dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu kultury 

fizycznej, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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 Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że po dokonanych zmianach budżet 

Gminy zamyka się kwotami: 

1) dochodami budżetu w kwocie       37.662.596,50,-zł, 

z tego: 

1. dochody bieżące         24.328.731,44,zł, 

2. dochody majątkowe        13.333.865,06,-zł; 

2) wydatkami budżetu w kwocie       39.411.708,00,-zł, 

z tego: 

1. wydatki bieżące         22.644.315,00,-zł, 

2. wydatki majątkowe        16.767.393,00,-zł; 

3) deficytem budżetu w kwocie       1.749.111,50,- zł 

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    1.259.911,52,- zł 

b) wolnych środków               489.199,98 zł 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinię pozytywną. Dodał, że nie była opiniowana autopoprawka.   

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub wydał 

opinie pozytywną. Oznajmił, że Klub składa wniosek formalny o zmianę w wydatkach dział 

700 rozdział 7004 par. 6050 modernizacja lokali mieszkalnych w Ustroniu Morskim kwotę 

80 000 zł zwiększyć o 20 000 zł. Po wprowadzonych zmianach pozostanie 60 000 zł. W 

dziale 600 rozdział 60016 par. 6050 wprowadzić zadanie budowa miejsc postojowych przy 

Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim  i na ten cel przeznaczyć 20 000 zł. Powiedział, że 

skoro w budżecie Gminy już zostały zabezpieczone środki na przygotowanie dokumentacji  

budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim w kwocie 10 000 zł, a koszt 

zadania modernizacji lokali mieszkalnych jest znacznie niższy od planowanego proponuje 

nadwyżkę przeznaczyć na w/w zadanie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że to nie jest zmiana projekcie 

uchwały tylko autopoprawka, ponieważ te zmiany w ogóle nie były brane pod uwagę. 

Podkreśliła, że jest to autopoprawką, którą Klub przedstawia. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub wydał opinie 

pozytywną. 

Radny Marek Leciaho zapytał, co jest powodem zwiększenia wydatków. Powiedział, że 

czytając dział 750 administracja publiczna 5.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu 

wydatków na przesyłki pocztowe, w związku z wnioskiem Inspektora ds. obsługi sekretariatu 

oznajmił, że tego wniosku nie widział. Podkreślił, że zadaje sobie pytanie, co jest powodem 

zwiększenia środków, dopytywał czy było źle zaplanowane w budżecie, czy wzrosły koszty 

przesyłki, czy tez wzrosła ilość przesyłek.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest możliwość uczestniczenia w 

komisjach budżetu. Dodała, że z racji braków środków finansowych część wniosków nie 



str. 29 
 

została uwzględniona. Poinformowała, że jeżeli chodzi o opłaty pocztowe 27 maja wpłynął 

wniosek w związku ze zwiększeniem ilości korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy 

Ustronie Morskie z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na 2015 rok w kwocie 

15 000,00 zł.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zapis dot. zwiększenia ilości korespondencji w 

uzasadnieniu by wystarczył. Podkreślił, że chodzi o krótkie uzasadnienie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że uchwała budżetowa przedstawia 

tylko to, co było pozytywnie zaopiniowane na komisji budżetu. Zaproponowała, żeby Radni 

uczestniczyli w komisjach budżetu albo żeby była powoływana zamiast komisji budżetu 

komisji wspólna. Poinformowała, że przed sesją Radny może przyjść do niej, by mogła 

poinformować odnośnie kwot i zmian. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że też nie jest członkiem 

komisji budżetu, ale na spotkaniu Klubu pyta się skąd wzięły się dane kwoty. Podkreśliła, że 

nie widzi potrzeby omawiania szczegółowego na sesjach. 

Przerwa na sporządzenie wniosku formalnego odnośnie autopoprawki Klubu Radnych 

Porozumienie Razem. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska odczytała wniosek formalny Klubu 

Porozumienie Razem (załącznik nr 9 do protokołu). 

 

WYSZŁA RADNA SYLWIA KRĘGLEWSKA. 

 

GŁOSOWANIE w sprawie wniosku formalnego Klubu Porozumienie Razem 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Przedstawiona wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

GŁOSOWANIE 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                       

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 po poprawkach została podjęta 

jednogłośnie. 
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E. Druk nr 5 - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy 

Ustronie Morskie. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że  

zadaniem gminy wynikającym ze znowelizowanego art. 16a ustawy o pomocy społecznej z 

dnia 12 marca 2004r. jest obowiązek sporządzania oceny zasobów w zakresie pomocy 

społecznej. Dla ułatwienia realizacji tego zadania oraz ujednolicenia gromadzonych danych, 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz 

aktywnej integracji”, przygotował narzędzie oceny zasobów pomocy społecznej składające 

się z:  oceny zasobów pomocy społecznej w gminie i wskaźników oceny zasobów pomocy 

społecznej GOPS. 

Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno 

demograficznej. Niniejsze opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je 

finansujący. Dane oraz materiały na których opiera się opracowanie pochodzą z Urzędu 

Gminy w Ustroniu Morskim, Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kołobrzegu, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, oraz ze 

sprawozdań i wiedzy pracowników GOPS w Ustroniu Morskim. Niniejsza ocena jest 

materiałem poglądowym i zastępuje od roku 2012 dotychczas przygotowywany przez ośrodki 

pomocy bilans potrzeb pomocy społecznej. Powiedziała, że do dnia 30 kwietnia, organ 

wykonawczy przedkłada radzie gminy tę ocenę będącą podstawą do ustalania planu 

finansowego w zakresie pomocy społecznej na rok następny, zachodzi konieczność w drodze 

Uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim przyjęcia tej oceny. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub wydał 

opinię pozytywną. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub Radnych 

zaopiniował pozytywnie.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wiek produkcyjny dla kobiet i mężczyzn jest 

jednakowy wskazujący że do 67 roku pracujemy, natomiast na stronie 7 wiek kobiet wynosi 

18-59, a mężczyzn 18-64.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że  

Radny Wajgert ma rację. Przypomniała, że jest to narzędzie, które dostaje w formie 

elektronicznej gdzie uzupełnia dane. Zapis pochodzi z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że świadczenie emerytalne jest 5 lat 

wcześniej. 

WYSZEDŁ RADNY ANDRZEJ BASARAB. 
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GŁOSOWANIE 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                       

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

G. Druk nr 6- w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od 

nieruchomości 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmiana dot. § 1 ppkt 4 uchwały w 

związku ze zmianą ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

dostosowanie uchwały do obowiązującej ustawy podatkowej. Dotychczas w uchwale widniał 

zapis „zajętych na prowadzenie działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych” winno być: 

„związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub wydał 

opinię pozytywną. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub Radnych 

zaopiniował pozytywnie.  

GŁOSOWANIE 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                       

w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie 

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

nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

H. Druk nr 7 – w sprawie wystąpienia Gminy Ustronie Morskie ze Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Rybacka” pod nazwą „Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka” - dyskusja, podjęcie 

uchwały. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ma poprawki do projektu uchwały 

zarówno do tej o wystąpieniu jak i wstąpieniu. Poinformował, że w druku nr 7  powinno być 

wyraża się wolę wystąpienia ze Stowarzyszenia, a nie wyraża się wolę wystąpienia za 

Stowarzyszeniu. Powiadomił, że w druku nr 8 w sprawie przystąpienia §1 zaproponował 

skreślić słowo tworzonego, a zapis „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania MORZE I 

PARSĘTA” powinien brzmieć „Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania MORZE I 
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PARSĘTA”. Dodał, że w pkt. 2 również dodaje się zapis Rybacka, w uzasadnieniu te same 

zmiany.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał dlaczego Gmina występuje ze Stowarzyszenia, 

poprosił o przedstawienie informacji dlaczego Gmina zmienia przynależność do grupy. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie 

z Marszałkiem Województwa Olgierdem Gemblewiczem i Wicemarszałkiem Jarosławem 

Rzepą w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu, na którym byli obecni wszyscy włodarze ze 

Starostą i Prezydentem. Poinformował, że na spotkaniu zostały określone pewne ramy 

dotyczące sposobu tworzenia i funkcjonowania w przyszłości Lokalnej Grupy Rybackiej na 

obszarze powiatu. Powiedział, że Pan Marszałek ma ograniczone kompetencje w zakresie  

statutu i funkcjonowania, ale przy rejestracji w KRS organ naniósł swoje poprawki do statutu. 

Dopowiedział, że zostało określone czego Zarząd Województwa życzyłby sobie, aby było w 

Lokalnej Grupie Rybackiej i statucie. Podkreślił, że jedną z podstawowych wytycznych była 

konsolidacja środowiska rybackiego, czyli zrzeszenie jak największej ilości rybaków wokół 

Lokalnej Grupy Rybackiej i jak największej grupy samorządów. Powiadomił, że na spotkaniu 

wszyscy samorządowcy wyrazili wolę przystąpienia do nowo tworzonej grupy, a zarazem 

wystąpienia z obecnie istniejącej Lokalnej Grupy Rybackiej. Dodał, że całe środowisko 

rybackie jest skonsolidowane wokół Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

Morze i Parsęta, którego projekt o przystąpieniu dotyczy. Powiadomił, że Lokalna Grupa 

Rybacka składa się z czterech podstawowych organów: walnego zebrania, zarządu, rady 

rybackiej i komisji rewizyjnej. Poinformował, że w statucie Marszałkowie zwrócili uwagę, że 

bardzo istotna jest konieczność udziału włodarzy, przedstawicieli samorządowych w w/w 

posiedzeniach. Powiedział, że rozdanie środków będzie trochę inne, ponieważ Ministerstwo 

nie będzie akceptować strategii tak jak było poprzednio, tylko będzie ona akceptowana przez 

Urząd Marszałkowski. Przypomniał, że wszystkie samorządy wyraziły wolę przystąpienia do 

nowej grupy. 

WYSZEDŁ RADNY ROMAN ŻOŁNIERCZUK 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał o grupę Mieleńską, czy będzie powstawała czy 

rozwiązała się. 

WRÓCIŁA RADNA SYLWIA KRĘGLEWSKA 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że pojawił się konflikt pomiędzy inicjatorami 

tworzenia nowej grupy i istniejącej. Poinformował, że cały powiat, siedem samorządów 

konsoliduje się w nowo powstałej grupie, oprócz Gminy Dygowo, która pozostała tak jak w 

poprzednim rozdaniu środków PO RYBY z Mieleńską Grupą Rybacką. Powiedział, że w 

związku z tym, że na spotkaniu z Marszałkami doszło do konsensusu powstała nowa Grupa 

Rybacka, której dotyczy projekt uchwały.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Kołobrzeska Grupa Rybacka, której Gmina jest 

członkiem została rozwiązana. Dodał, że druga grupa została stworzona przez Pana 
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Klimczaka. Dopytywał, czy to jest ta sama grupa, tylko że zmieniła nazwę, czy jest to nowa 

grupa. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Klimczak jest jednym z inicjatorów. 

Dopowiedział, że jest to nowy twór powstały na podstawie wypracowanego konsensusu ze 

spotkania z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Oznajmił, że wskazanie 

było takie, że może być tylko jedna grupa rybacka, ponieważ inaczej przepadną środki.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy w związku z przystąpieniem przez Gminę do 

Stowarzyszenia MORZE I PARSĘTA może zablokować ewentualne przejście do  

Stowarzyszenia, które chce stworzyć Gmina Mielno i Będzino. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że można przynależeć tylko do jednego 

Stowarzyszenia, ponieważ  w ramach tego korzysta Gmina ze środków unijnych. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy w pierwszym Stowarzyszeniu Gmina ponosiła jakieś 

koszta w postaci składek. Dopytywał, czy po wystąpieniu ze Stowarzyszenia nastąpi zwrot 

składek.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że składki trzeba płacić proporcjonalnie do 

ilości mieszkańców. Dodał, że składki od członków Stowarzyszenia pokrywały koszty 

administracyjne. Powiadomił, że Gmina płaci składki do ZMIGDP, ZIT, LOT, ZMIGM. 

Dopowiedział, że Gmina była wcześniej  w Grupie z Gminą Kołobrzeg i Gminą Siemyśl, 

natomiast teraz przyłącza się Rymań, Gościno. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy Gmina rozważała grupę Mieleńską. Powiedział, 

że wcześniej były cztery samorządy, teraz będzie ich więcej i jednocześnie środki będą 

dzielone na większą ilość samorządów. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ilościowo Gmina nie wypadnie lepiej. 

Dodał, że szczegółów nie zna, ponieważ nie ma jeszcze podpisanej i opracowanej strategii 

pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Ministerstwem. Dopowiedział, że liczy się proporcja 

liczona względem mieszkańców i ilości samorządów, które uczestniczą  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy ze względów strategicznych działalności Gminy, nie 

bliżej jest Gminie Ustronie Morskie do Mielna i Będzina mając większą wspólnotę z tymi 

miejscowościami. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że odbyło się spotkanie z Wójtem Brodą i 

Wójta Roszak w sprawie budowy ścieżki rowerowej od Maxa w kierunku Gminy Będzino 

jako trójstronny projekt z partycypacją finansową proporcjonalnie do długości odcinków do 

złożenia w trybie konkursowym do ZITu, by ubiegać się o środki unijne. Podkreślił, że w 

żaden sposób Gmina nie może się odłączać od Miasta i Gminy Kołobrzeg ponieważ Gmina 

Ustronie Morskie jest z nimi związana geograficznie, turystycznie. Zasugerował, aby spojrzeć 

na to pod kątem spółek, ścieżek rowerowych, infrastruktury plażowej. Oznajmił, że 

ograniczanie się w jedną stronę nie jest dobre. 
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Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy Wójt Mielna i Będzina wyrazili zgodę na ścieżkę. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że tak. Dodał, że jest po dwudniowym 

spotkaniu ZITu. Powiadomił, że przeszły dwa projekty poza trybem konkursowym, gdzie 

jeden projekt dotyczy drogi Ku Słońcu w stronę farmy fotowoltaicznej, która zakręca w 

stronę Kukinki. Powiadomił, że drugi odcinek to odcinek od przejazdu kolejowego z 

rogatkami, aż do Superfisha. Podkreślił, że nie udało się przeforsować drugiego odcinka aż do 

Rusowa. Powiedział, że Wójtowie nie boją się kosztów finansowych. Podkreślił, ze Gmina 

Ustronie Morskie chce być gospodarzem kolejnego spotkania, ale nie chce być pilotem 

zadania. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy zostanie rozbudowana ścieżka Bike Baltic. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina myśli o ścieżce zdrowia z siłownią 

zewnętrzną, ale nie będzie to łatwe. Dodał, że być może będzie się to wiązało z rozmowami z 

Urzędem Morskim. 

GŁOSOWANIE 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                       

w sprawie wystąpienia Gminy Ustronie Morskie ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Rybacka” pod nazwą „Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka” została podjęta jednogłośnie. 

 

I. Druk nr 8 – w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do tworzącego się 

stowarzyszenia pn Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „MORZE I 

PARSĘTA”  

 

GŁOSOWANIE 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                       

w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do tworzącego się stowarzyszenia pn 

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „MORZE I PARSĘTA” została podjęta 

jednogłośnie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina będzie musiała wskazać dwie 

osoby do reprezentowania Gminy Ustronie Morskie na Radzie Rybackiej i na zarządzie. 

Dodał, że Rada Rybacka to twór decydujący o dofinansowaniach. Poinformował, że w Radzie 

Rybackiej zasiadać mogą też mieszkańcy oraz organizacje i stowarzyszenia.   
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J. Druk nr 9 – w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Ustronie Morskie.  

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 

uchwały podjętej pod koniec marca. Poinformowała, że okazało się, iż część zapisów jest 

ponad stan i nie powinna znaleźć się w uchwale tylko w zarządzeniu Wójta. Powiadomiła, że 

aby uniknąć publikacji uchwały okrojonej przez organ nadzoru przedkłada projekt uchwały 

po naniesionych poprawkach. Powiedziała, że §1. było przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych zobowiązany jest do: złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do w/w 

uchwały. Oznajmiła, że w tej chwili załącznik jest ujęty w zarządzeniu. Następnie w pkt. 3 

był zapis: niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie wszelkich zmian w 

danych określonych w zezwoleniu, którego nie powinno być, ponieważ określony on jest 

ustawą i nie powinien się znaleźć w uchwale. Powiedziała, że  §2 pkt. 1 świadczenie usług 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości powinien się 

znaleźć w zarządzeniu jak i również pkt. 2 przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania 

dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania usługi, ilości wywiezionych 

nieczystości ciekłych oraz ceny. Podkreśliła, że są to obowiązki ustawowe i Gmina nie musi 

zawierać tych informacji po raz kolejny w uchwale. Dodała, ze poprawki nie były na 

komisjach.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że Spraw Społecznych i Porządku Publicznego opiniuje pozytywnie. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub wydał 

opinię pozytywną. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub Radnych jest 

pozytywna.  

GŁOSOWANIE 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                       

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

7. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że jako druk nr 10 do porządku 

obrad wprowadza projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników. 

 

GŁOSOWANIE za poszerzeniem porządku obrad: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poprosiła o zgłaszanie kandydatów. 

Radna Marzena Molcan zapytała, czy musi zostać powołana komisja. Powiedziała, że do tej 

pory komisji spraw społecznych była organem opiniującym powołanie ławników.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że wynika to z ustawy o sądach 

powszechnych. Dodała, że jak najbardziej może być to skład komisji spraw społecznych.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że wnioskuje w imieniu Klubu Radnych, 

aby komisja spraw społecznych była organem opiniującym. 

Radna Zofia Majewska wyraziła zgodę. 

Radna Marzena Molcan wyraziła zgodę. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz wyraził zgodę. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz wyraził zgodę. 

Radny Denis Tomala wyraził zgodę. 

Radny Marek Leciaho wyraził zgodę. 

Radna Sylwia Kręglewska wyraziła zgodę. 

 

GŁOSOWANIE za w/w składem komisji 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 
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Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 roku                       

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników została podjęta 

jednogłośnie. 

Radna Zofia Majewska odczytała informację z Krajowej Rady Sędziów Społecznych 

(załącznik nr 10 do protokołu). 

8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

Radny Zenon Wajgert zapytał czego dotyczyło spotkanie MWIK. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że absolutorium dla zarządu. Dodał, że 

uchwała została podjęta jednogłośnie. 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na odcinku od Zedana do Wrzosu na ulicy Lotniczej w 

Sianożetach nie ma przejścia. Na dyżurze miał interesanta, który zgłosił mu problem. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że jest to droga powiatowa i nie ma na to 

wpływu. Dodał, że można złożyć zapytanie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zasugerował, aby Radny w imieniu Klubu złożył pisemny 

wniosek, żeby móc wraz z pismem wysłać do Starosty. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że przy ulicy Górnej był remont kanalizacji i 

zapadła się droga. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że były dwie dziury, które zostały 

naprawione przez Pana Jana Dzika. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na parkingu przed ogródkami działkowymi są 

porzucone rozbite samochody. Zaproponował, aby póki są numery rejestracyjne 

przeprowadzić interwencję. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy została naprawiona lampa w Bagiczu. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że zostały wysłane pisma do firmy, która jest 

odpowiedzialna za naprawę lampy. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że chciałby aby wykonawcy pokazali  jak ćwiczyć 

na urządzeniu nr 12 siłowni zewnętrznej przy Heliosie, ponieważ każdy kto podchodzi do 

tego urządzenia nie wie jak je obsłużyć. Powiadomił, że jest jedno urządzenie całkiem 

zepsute. 
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Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że została poprawiona styczna drogi Osiedlowej z 

Górną, Poinformowała, że na środku drogi na końcu Osiedlowej jest sporo piachu. Zapytała, 

co ze sprawą Pana Lewickiego. Dopytywała, czy wpłynęło pismo od mieszkańców odnośnie 

propozycji, czy jest przewidziane jakieś spotkanie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że Pan Lewicki nie odbiera żadnych pism. 

Dodał, że Gmina ma tam trzy  mieszkania Gminne i jak na razie jest dojazd. Powiedział, że 

kiedyś Gmina oddała grunty, które Pan Lewicki przejął wraz z drogą dojazdową w zamian za 

wybudowanie domu. Przypomniał, że jest przepis dający gwarancję wywłaszczenia. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że jest to budynek nr 32 a, b,  c na ulicy Górnej 

gdzie mieszka 50 rodzin. Dodała, że mieszkań jest więcej niż przewidziano w projekcie, a 98 

m mieszkania zostały podzielone na dwa mniejsze gdzie jedna rodzina dostała dwa pokoje z 

piwnicą a druga jeden pokój z balkonem. Dopowiedziała, że na samej górze są mieszkania 

Pana Lewickiego, które nie mają odbioru budowlanego.  

WYSZEDŁ RADNY PIOTR BARYCKI 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest po rozmowach z Panem, 

który był obejrzeć mieszkanie na Granicznej dla Pani Mazurek. Przekazała kosztorys. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy farma fotowoltaiczna zarabia już pieniądze. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zarabia pieniądze od stycznia. 

Powiedziała, że jest do zapłacenia ostatnia faktura, która nie była zapłacona ze względu na 

zepsutą drogę i lampę. 

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy do 26 czerwca czy dopiero we wrześni można 

spodziewać się odpowiedzi odnośnie dofinansowania do języków. 

 Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie są to środki, które Gmina 

dostaje ze środków zewnętrznych. Oznajmiła, że język, który jest w szkole jest językiem 

dodatkowym, który jest nieobowiązujący. Dodał, że została zrobiona korekta arkusza 

organizacyjnego zmniejszenia grup. Powiedziała, że poszerza się teraz ilość zakupu 

podręczników, a z Ministerstwa będzie dotacja na podstawowe przedmioty.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy Gmina jest za tym, żeby nawiązać kontakt ze strażami 

Gminnymi i z mandatów czerpać korzyści. Zapytał, czy foto pułapka już działa.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w Sianożętach nie ma podrzutów.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest propozycja z Będzina, żeby zrobić 

wspólną straż. Dodał, że jest zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na postawienie radaru 

na odcinku kościoła do przedszkola. Dopowiedział, że trzeba się nad tym zastanowić. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że dochodzą do niego sygnały od mieszkańców 

związane z wandalizmem. Dodał, że dochodzi do dewastacji zegara słonecznego 
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ufundowanego przez gości z Niemiec. Dodał, że został wykopany po raz kolejny dąb 

Stanisława, który jest upamiętnieniem samorządowców współpracujących z Wójtem 

Zielińskim. Zapytał, czy jest możliwość zamontowania kamery. która mogłaby to 

monitorować.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że dąb został wykopany złośliwie. Dodał, że 

zostało złożone doniesienie do Policji, bo ktoś po prostu go ukradł. Oznajmił, że zgadza się 

żeby zrobić system monitorowania by móc wszystkie główne ulice obserwować. Dodał, że 

Komendant zachęcał do tego, natomiast Urząd musiałby pozyskać środki z zewnątrz.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że na cmentarzu poprzez napełnianie dużych 

zbiorników dochodzi do kradzieży wody.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski życzył wszystkim spokojnych wakacji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zamknęła VIII sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie. 

 

 

 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 

 

 

 

 

 
















































	sesja VIII protokół -
	Załączniki

