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PROTKÓŁ NR IX/2011 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 05 MAJA 2011 ROKU 

 

 Ad.1. IX posiedzenie Rady Gminy Ustronie Morskie otworzył Przewodniczący Rady 

Krzysztof Grzywnowicz. Powitał Radnych oraz zaproszonych gości, a następnie stwierdził quorum.  

Obecni na posiedzeniu byli wszyscy Radni- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Przewodniczący Rady wniósł wniosek o rozszerzenie porządku  obrad o podpunkt H                 

w punkcie 3 zaproponowanego porządku obrad, tj., o projekt uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminów porządkowych obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Helios” 

zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim. 

Proponowany porządek obrad po zmianie: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 

b) Przyjęcie protokołu nr VIII/2011 z dnia 31 marca 2011 roku. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

A. Druk nr 1- zmian w budżecie gminy na 2011 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2- uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2011- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z siłowni 

gminnej w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6- zmiany wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

G. Druk nr 7- zatwierdzenia zmian regulaminu utrzymywania czystości i porządku                      

na terenie Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały. 

H. Druk nr 8- ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących na terenie „Centrum 

Sportowo- Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu 

Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: udział w głosowaniu wzięło piętnastu 

Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VIII/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2011 

roku. Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 
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 Ad.2. Głos mieszkańców. 

 Jako pierwszy głos zabrał pan Jerzy Matuszewski. Zwrócił uwagę na to jak w weekend 

majowy wyglądała miejscowość Sianożęty. Powiedział, iż przypominała ona śmietnik. Kosze były 

przepełnione, wokół pozostawione worki na śmieci. Pan Matuszewski zwrócił się również z prośba             

o uporządkowanie przed rozpoczęciem sezonu terenu na rogu ulicy Polnej i Górnej. Znajdują się tam 

hałdy ziemi, które wyglądają bardzo nieestetycznie. Następnie głos zabrał pan Jerzy Osior, który 

również zwrócił uwagę na wygląd Sianożęt i problem śmieci. Nadmienił, że służby komunalne 

powinny jeździć częściej i zabierać wszystkie worki. Obojgu mieszkańcom odpowiedział Wójt Gminy. 

Powiedział, że on również zauważył problem śmieci w naszej gminie. Zapewnił, iż razem                            

z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą prowadzić akcje porządkowe. Jeżeli chodzi 

o hałdy ziemi na ulicy Górnej, to Wójt Gminy powiedział, że działka, na której one się znajdują jest 

przeznaczona na sprzedaż, i na pewno zostanie sprzątnięta. Część ziemi posłuży do wyrównania 

terenu przy basenie, na pozostałą część jest w naszej gminie wiele miejsc, w których można ją 

składować. 

 Kolejnym mówcą był Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski. On również poruszył 

problem worków ze śmieciami pozostawianych przy koszach. Służby komunalne nie zabierają 

niezidentyfikowanych, nieopisanych worków. Przypomniał o akcji, którą niegdyś przeprowadził pan 

Andrzej Basarab. Polegała ona na tym, że policja odwiedzała w czasie weekendu działki letniskowe                

i żądała okazania dowodu na uregulowanie sytuacji ze śmieciami. Jeżeli ktoś takowej nie miał 

dostawał mandat. Wójt Gminy odpowiedział na to, iż problem jest szerszy i dotyczy także podatków. 

Powiedział: „Musimy pokazać, że jesteśmy konsekwentni. Musimy działać restrykcyjnie i dopiero gdy 

to zawiedzie interweniować z policją.” Następnie wspomniał o pomyśle, aby GOSiR sprzedawał swoje 

worki, za które pieniądze zostawałyby w gminie i zasilały budżet. Potrzebna jest informacja,               

że można kupić w naszej jednostce worki.  

 Po tych słowach głos zabrał Radny Andrzej Basarab. Zaproponował, aby w regulaminie 

czystości i porządku zaznaczyć, że worki mają być kupowane od GOSiR-u. Powiedział, że ustawa 

przewiduje takie rozwiązanie. Zdaniem Radnego na pewno uporządkowałoby to dotychczasową 

sytuację. Radca Prawny Urzędu Gminy Pani Agnieszka Jakierowicz powiedziała, że nie jest to 

możliwe do wprowadzenia, a ustawa, na którą radny się powołuje nie weszła w życie.                                    

Są przedsiębiorstwa, które zajmują się tego typu działalnością i nie można im tego blokować. 

Jedynym wyjściem jest kontrola, czy dana osoba posiada umowę na wywóz śmieci i ewentualne 

podsunięcie, że albo zostanie wystawiony mandat za brak posiadania umowy, albo umowę taką 

podpisze np. z GOSiR-rem. Radny A. Basarab dodał, że ustawa regulująca jego propozycję wejdzie w 

życie jeszcze w tym roku. Poprosił, aby pani radczyni sprostowała go, jeżeli mówi źle, a następnie 

powiedział, że ustawodawca przewidział to i można skonkretyzować np. jakie śmieci zabiera tylko 

GOSiR. Radny wspomniał również o ziemi na ulicy Górnej. Powiedział, iż można tę ziemię 

przeznaczyć na niwelowanie nierówności na wysypisku śmieci. 

 Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zapytał o drogę dojazdową za stadionem do ulicy 

Górnej, czy będzie remontowana?  Wójt Gminy odpowiedział, że tak, jak zostaną zakończone prace 

wyrównania terenu, tzn. przed końcem czerwca. Wójt Gminy wspomniał też o przywłaszczonym sobie 

przez Ośrodek „Klimczok” terenie będącym własnością Gminy. 

 Głos zabrał pan Zbigniew Rejbo. Wrócił do tematu kontroli uregulowanej sytuacji śmieci. 

Zauważył, że koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, na jaką ilość umowy są podpisane. Dodał też,             
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że na ulicy Wojska Polskiego na pewno zwiększy się ruch po otwarciu kompleksu basenów, a w wielu 

miejscach nawierzchnia chodników i stan przejść dla pieszych wymagają naprawy. Pan Rejbo zapytał 

też co z chodnikiem na ulicy Targowej. Wójt Gminy powiedział, że próbuje cały czas skontaktować się 

z właścicielem działki, ale niestety nieskutecznie. Zapewnił jednak, że na pewno znajdzie tego pana i 

porozumie się z nim. Wspomniał również, że pojawił się problem przejścia na plażę przy ulicy 

Kościuszki. Zostało one sprzedane. Radny A. Basarab skomentował, że w umowie jest zapisane, iż 

pozostanie ono jako przejście publiczne. 

 Sołtys Wsi Gwizd Lena Jastrzębska zabrała głos. Powiedziała ona o ścieżce dla dzieci                    

do autobusu szkolnego. Droga jest bardzo niebezpieczna, poza tym zabłocona. Ścieżka idzie tuż               

za przejazdem pociągów. Zdaniem pani Jastrzębskiej powinien pojawić się znak „uwaga dzieci”. 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy. Poinformował, że napisano i wysłano pismo w tej sprawie                

do generalnej Dyrekcji Dróg, teraz urząd czeka na odpowiedź. Wójt Gminy dodał, iż znane są mu 

problemy Gwizdu, ale nie da się wszystkiego zrobić w jeden dzien. Pani Jastrzębska zapytała jeszcze           

o świetlicę i plac zabaw dla dzieci. Powiedziała, że jeżeli nie będzie nic w tej sprawie zrobione                    

to dzieci nie będą miały gdzie się bawić. Będą musiały bawić się więc na ulicy. Sekretarz Gminy 

powiedział, że planują starać się o dotację na skonstruowanie małego placu zabaw w Gwiździe. 

 Następnie Sekretarz Gminy poinformował Radnych o tym, że w dniu dzisiejszym pracownik 

urzędu jest umówiony z wykonawcami planu remontu dróg na wizje w terenie. Będą oni jeździć                

po terenie gminy i określać od czego zacząć naprawy. Ponadto powiedział, że urząd złożył wniosek             

o dotację na remont dróg gruntowych do pól. Może jeszcze w tym roku gmina otrzyma 

dofinansowanie. 

 

 Ad.3. Przedstawienie projektów uchwał. 

A) Druk nr 1- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok- przedstawiła 

Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja – brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr IX/44/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 

2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok: udział w głosowaniu wzięło piętnastu 

Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

B) Druk nr 2- projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku                            

od nieruchomości- przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja – brak. 
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Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr IX/45/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 

2011 r. uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: udział w głosowaniu 

wzięło piętnastu Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

C) Druk nr 3- projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce 

samorządu terytorialnego- przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Starosta wystąpił w wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej przez 

wszystkie gminy naszego regionu, celem uczestnictwa w utrzymaniu bazy sezonowej Medicoptera.  

Dyskusja – brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr IX/46/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 

2011 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego: udział                        

w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

D) Druk nr 4- projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie 

na rok 2011- przedstawiła Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Magdalena Kołosowska. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

Dyskusja – brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr IX/47/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 

2011 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2011: udział w 

głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

E) Druk nr 5- projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

korzystania z siłowni gminnej w Ustroniu Morskim- przedstawił Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Bogdan Czepukojć. 

Dyrektor GOSiR-u wyjaśnił, iż na poprzedniej sesji uchwała dotycząca regulaminu została przyjęta, 

jednak biuro prawne Wojewody Zachodniopomorskiego zakwestionowało punkt 13 regulaminu. 

Dlatego też konieczne jest wprowadzenie zmiany. 

Dyskusja – brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr IX/48/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 

2011 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z siłowni 

gminnej  w Ustroniu Morskim: udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano piętnaście 

głosów „za”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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F) Druk nr 6- projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego- 

przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

Dyskusja – brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr IX/49/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 

2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego: udział w głosowaniu wzięło piętnastu 

Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

G) Druk nr 7- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu utrzymywania 

czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie- przedstawił Sekretarz Gminy. 

Dyskusja. 

 Radna Marzena Molcan zapytała czy każda osoba prowadząca działalność będzie musiała 

posiadać kartę porządkową, czy jest jakieś kryterium, oraz kto będzie to sprawdzał i w jaki sposób 

egzekwował. Sekretarz odpowiedział, że osobą sprawdzającą będzie inkasent. Zwolnione z posiadania 

karty są działalności, które wcześniej uzyskały pozwolenie. Skarbnik Gminy dodała, że jeżeli  inkasent 

stwierdzi, że dana osoba nie posiada karty porządkowej dzwoni po Policję. Pani Skarbnik uważa, że 

karta porządkowa ułatwi dostęp do informacji. Sekretarz dodał, że ureguluje również problem śmieci. 

Zamknięcie dyskusji. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr IX/50/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 

2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie 

Gminy Ustronie Morskie: udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano piętnaście głosów 

„za”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

H) Druk nr 8- projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących 

na terenie „Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w 

Ustroniu Morskim- przedstawił Dyrektor GOSiR-u. 

Dyskusja – brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr IX/51/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 

2011 r. w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących na terenie „Centrum 

Sportowo- Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim: udział w 

głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Dyskusja – brak. 
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 Ad. 5. i 6. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 

 Radny A. Basarab zwrócił uwagę na to, że bilbordy reklamujące nowo powstałe baseny są 

mało czytelne i nierzucające się w oczy. Reklamy muszą być żywe. Ponadto wniósł wniosek                       

o zagospodarowanie konstrukcji reklamowej koło byłego SKR- u na reklamę nieruchomości 

gminnych. Dyrektor GOSiR-u odpowiedział, że też zauważył, iż reklamy kompleksu basenów są zbyt 

blade, jednak wizualizacja stworzona przez projektanta nie pozwalała na coś bardziej agresywnego. 

Taką ofertę przedstawiono i nie było innej możliwości. Poza tym jeżeli chodzi o miejsce na reklamę 

koło SKR –u, to Dyrektor GOSiR-u poinformował, że posiada makietę, którą planował tam umieścić. 

Przedstawia ona reklamę basenu odkrytego. Została zdjęta jedynie na okres zimowy, celem uniknięcia 

zniszczeniu. Głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, że robi wszystko, aby jak najszerzej rozreklamować 

nieruchomości gminne i nie wiem czy konieczne jest jeszcze rozplakatowanie. Stwierdził, że uwagi są 

cenne i warto się zastanowić nad przedstawionym pomysłem. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał Dyrektora GOSiR-u dlaczego nie można było zakwestionować 

kolorystyki zaproponowanej przez projektanta na reklamie basenów. Dyrektor GOSiR-u odpowiedział, 

że w ten sposób sytuację przedstawił inspektor, który zajmował się tą sprawą. Zdeklarował, że zajmie 

się ponownie reklamami, spróbuje coś z tym zrobić. Przewodniczący Rady powiedział, że chodzi 

przede wszystkim o napisy, strzałki, gdzie i jak dojechać do obiektu. 

 Radny Piotr Barycki rozpoczął temat wypadku, który miał miejsc drugiego maja na drodze 

„11”. Ucierpiała w nim siedemnastoletnia mieszkanka Kukini. Obecnie jest hospitalizowana w 

Szczecinie, przeszła kilka operacji. Konieczna będzie rehabilitacja, aby dziewczyna wróciła do 

sprawności fizycznej, mogła samodzielnie się poruszać. Rodzina ta jednak znajduje się w ciężkiej 

sytuacji finansowej. Radny Barycki poprosił kolegów radnych o wsparcie finansowe dla tej rodziny na 

dojazdy do Szczecina oraz rehabilitację. Poprosił również Wójta Gminy, aby pomógł w znalezieni 

pracy dla ojca dziewczyny. Radni zobowiązali się zrobić zbiórkę pieniędzy na następnym spotkaniu.                      

Wójt Gminy powiedział, że rodzina ta otrzyma pomoc finansową z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, oraz że będzie miał na uwadze, że ojciec jest bezrobotny. Radny A. Basarab, który 

również ucierpiał w wypadku, zwrócił uwagę, że należałoby przyciąć krzaki na terenie „Energii” 

utrudniające widoczność. Poza tym jego zdaniem znak „stop” z tamtej strony również zwiększyłby 

bezpieczeństwo. 

 Radna Marzena Molcan zapytała Dyrektora GOSiR-u o zakupioną niedawno zamiatarkę. 

Chciała wiedzieć jak się sprawuje. Dyrektor GOSiR-u poinformował, iż w najbliższych dniach dopiero 

zostanie uruchomiona, ponieważ producent przysłał nie takie zawieszenie jak powinien. 

 Głos zabrał Sekretarz Gminy. Przypomniał on, że na poprzedniej sesji prowadzona była 

rozmowa na temat niepobierania opłaty targowej od mieszkańców naszej gminy sprzedających swoje 

płody rolne. Pojawiły się wtedy głosy, aby to sformalizować. Pan Sekretarz poinformował,                          

iż możliwości takiej nie ma. Można jedynie, jak powiedział „przymykać oko”. Wójt Gminy 

powiedział, że jak niegdyś prezydent, wygłasza oficjalnie, że mogą oni handlować swoimi plonami 

bez opłaty. Radny A. Basarab dodał, iż muszą jednak okazywać się nakazem płatniczym podatku 

rolnego. 

 Wójt Gminy ponownie zabrał głos. Poinformował Radnych oraz pozostałych zgromadzonych, 

że dochody Gminy Ustronie Morskie z podatku od nieruchomości za pierwszy kwartał roku wzrosły              

o 280 tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. 
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 Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski skierował pytanie do Wójta i Sekretarza Gminy. 

Zapytał co z obiecanym busem, który będzie zajeżdżał do Kukinki. Odpowiedzi udzielił                        

Pan Sekretarz: „W poniedziałek ma się odbyć spotkanie z panem Wojciechowskim, z którym pani 

Prezes „Ar- Transu” nie może się porozumieć się w tej kwestii.” Wójt Gminy nadmienił, iż gmina nie 

wyrazi zgody na przystanki, jeżeli nie będą obsługiwać Kukinki, Rusowa i Wieniotowa. Poza tym 

poinformował, że ustawa o publicznym ruchu drogowym ma się zmienić i rola gminy                             

w organizowaniu tego ruchu będzie znacznie większa. Obecnie jest nijaka, Starostwo Powiatowe 

zajmuje się tymi  kwestiami. Jeżeli sprawa nie rozwiąże się poprzez kompromis to ustawa ja rozwiąże. 

Radny A. Basarab dodał, że najprawdopodobniej sprawa rozwiąże się sama, gdy powstaną dwa duże 

markety w naszej gminie. 

  

 Ad.7. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz podziękował Radnym, zaproszonym 

gościom oraz mieszkańcom za przybycie, po czym zamknął IX Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania posiedzenia: 8
00

-9
40

. 

 

 

 

Protokołowała 

Agata Siwińska 


