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PROTOKÓŁ NR IX/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU ZWOŁANEJ W TRYBIE PILNYM 

1. Sprawy organizacyjne 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła IX Sesję Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim zwołana w trybie pilnym przez Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego 

Kołakowskiego z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Przywitała wszystkich zgromadzonych, stwierdziła quorum (obecnych 12 Radnych – 

nieobecny Radny Stanisław Bęben,  Radna Sylwia Kręglewska i Radna Zofia Majewska – 

lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

Proponowany porządek obrad:    

 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

1) Druk nr 1- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 – dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

2) Druk nr 2- uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2011 Gminy Ustronie 

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

nieruchomości na 2012r.- dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w Sianożętach – dyskusja, 

podjęcie uchwały. 

3. Zamknięcie sesji. 

Poinformowała, że do druku nr 1 zostanie wprowadzona autopoprawka. 

GŁOSOWANIE za przyjęciem porządku obrad:  

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

Doszedł Radny Stanisław Bęben. 

Druk nr 1- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dokonuje się zmiany załącznika 

nr 1 i dodaje się załącznik pn. zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie 

w 2015 r. do projektu uchwały : 

Dochody bieżące 
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Dział  750 Administracja publiczna 

  7.200 zł wpływ dochodów z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie                           

o zapłatę przez spółkę Baltic Center Polska Sp. z o.o. opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste za 2015 r.  

 

Wydatki bieżące 

Dział  750 Administracja publiczna 

 

  7.200 zł wynagrodzenie radcy prawnego z tyt. zastępstwa procesowego w sprawie o 

zapłatę przez spółkę Baltic Center Polska Sp. z o.o. opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste   za 2015 r.  

GŁOSOWANIE za przyjęciem autopoprawki:  

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

Druk nr 1- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015: 

I. Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmian po stronie 

wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 10.500 zł koniecznością zakup kombinezonów dla strażaków, 

Dział 757  Obsługa długu publicznego 

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

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

Dział 600  Transport i łączność  

 173.210 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej 

Olszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 

Dział 630 Turystyka  

 - 173.210 zł urealnienie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2015 r. 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 

1) dochodami budżetu w kwocie      37.668.896,50,-zł, 

z tego:  

1. dochody bieżące        24.335.031,44,zł, 

2. dochody majątkowe       13.333.865,06,-zł; 

2) wydatkami budżetu w kwocie      39.418.008,00,-zł, 
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z tego: 

1. wydatki bieżące        22.650.615,00,-zł, 

2. wydatki majątkowe       16.767.393,00,-zł; 

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

który zostanie pokryty przychodami z tyt. 

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 budżetu wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub nie 

spotkał się i nie wydał wspólnej opinii, ponieważ nie ma do tego celu pomieszczenia. 

Oznajmił, że każdy z członków klubu ma prawo zagłosować tak, jak uważa.  

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

pozytywną. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że już w XVIII wieku zasady gospodarki budżetowej 

były określone jako złota reguła finansów publicznych. Oznajmił, że jak sięgnął do budżetu 

pierwotnego, który został uchwalony przez Radnych 29 grudnia 2014 r. stwierdził, że 

dochody wzrosły w tym czasie o 758 475,50 zł. Podkreślił, że martwi go, iż przy wzroście 

dochodów prawie dwukrotnie wzrosły wydatki. Dodał, że wydatki przewidywane były na 

kwotę 38.090.421,00 zł, natomiast w tym co zostało przedłożone w dniu dzisiejszym wydatki 

osiągnęły kwotę 39.418.808,00 zł czyli wzrosły od pierwotnie planowanych o 1. 327.387,00 

zł. Dopowiedział, że tym samym deficyt, który był planowany 1.180.000,00 zł wzrósł do 

kwoty 1.749.111,50 zł co daje wzrost o 569.111,50 zł. Powiedział, że za każdym razem 

przedkładane są rzeczy, kaprysy na które Radni się godzą. Oznajmił, że nie ma oszczędności 

w wydatkach mimo wzrostu dochodów, a wydatki ciągle wzrastają. Dopowiedział, że takim 

przykładem jest zakup kombinezonów zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji. 

Zapytał, czy Kierownik Referatu miał traki kaprys, a jeżeli już oczekiwałby uzasadnienia do 

czego te kombinezony są zakupywane i na jaki cel. Dodał, że jest za wspomaganiem Straży, 

ale niedługo okaże się, że będzie rozbudowywana remiza strażacka albo zostanie zbudowana 

nowa. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że wniosek składała OSP z Kukini, ponieważ takich nie 

mają, a wyjeżdżają do pożarów tak samo jak OSP Ustronie Morskie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że rozumie, ale powinno być uzasadnienie, ponieważ na 

dzień dzisiejszy jest to kaprys Pani Kierownik Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że było to przedmiotem rozmów na komisji 

budżetu. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na komisji budżetu było 

uzasadnienie, ponieważ wskazała, iż została zakupiona wcześniej łódź dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej i w związku z tym ratownicy, strażacy nie mają tego typu kombinezonów. 

Podkreśliła, że jest to konieczność, ponieważ biorą udział w akcjach w zwykłych butach i 

ubraniach, a wypływają na akcje na morzu. Powiedziała, że Radny Marek Leciaho bardzo 

dobrze zweryfikował budżet na rok 2015, ale nie zweryfikował kwoty wolnych środków. 

Oznajmiła, że przy projekcie budżetu na rok 2015 nie była planowana kwota wolnych 

środków, a w tej chwili została wypracowana i wprowadzona na koniec czerwca kwota 

489 199,98 zł, która daje możliwość zwiększenia wydatków roku poprzedniego. Dodała, że 

ustawa o finansach publicznych wskazuje, że jeżeli zostanie wypracowana nadwyżka za rok 

wcześniejszy i zostanie ona wprowadzona po zatwierdzeniu  sprawozdań za rok wcześniejszy 

czyli za rok 2014 nadwyżka, która zostaje wypracowana jest przeznaczona i wprowadzona  na 

wydatki w związku z tym można pozwolić na to, aby wydatki rosły proporcjonalnie. 

Dopowiedziała, że jeżeli chodzi o dochody i wydatki nigdy nie wskazuje zwiększenia 

wydatków bez zwiększenia dochodów lub korygowania wydatków. Podkreśliła, że jeżeli 

zwiększa się dochody to o tą samą kwotę zwiększa się wydatki. Dodała, że przy projekcie 

budżetu było wskazane, że 2.300.000,00 zł, które są przy wydatkach zostaną skorygowane 

przy rozliczeniu vatu po rozliczeniu inwestycji farmy fotowoltaicznej, które nie będą 

przeznaczone na wydatki a zostaną skorygowane poprzez zmniejszenie sprzedaży dochodów. 

Powiedziała, że chętnie ustosunkuje się do budżetu na piśmie, ponieważ nie ma zmian bez 

decyzji Rady. Podkreśliła, że komisja budżetu pracuje nad wszelkimi zmianami, zwiększając 

bądź zmniejszając proporcjonalnie. Powiadomiła, że jest różnica z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i wolnych środków, ale w projekcie nie ma planu wolnych środków, ponieważ nie 

można założyć jaka to będzie kwota. Przypomniała, że za lata 2013 i 2014 zostały 

niewykorzystane środki z koncesji alkoholowych, które również zostały wprowadzone. 

Przypomniała, że są to pieniądze znaczone i nie można ich inaczej wydatkować. 

Powiadomiła, że do końca sierpnia Urząd jest zobowiązany przedstawić Radzie sprawozdanie 

z wykonania budżetu za I półrocze, które zostanie przedłożone i przedstawione na komisjach. 

Zaproponowała Radnemu Markowi Leciaho indywidualne wytłumaczenie i przedstawienie 

różnic między budżetem podjętym a wprowadzonymi zmianami. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że z zaproszenia skorzysta. Oznajmił, ze z tego co 

pamięta Radny Andrzej mówił o kombinezonach piankowych, a są zakupywane dla 

wszystkich. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że trzy specjalistyczne kombinezony są zakupywane 

dla strażaków, którzy wyjeżdżają na akcje w morzu. Podkreślił, że nie są to zachcianki, tylko 

konieczność ze względów bezpieczeństwa, ponieważ obecnie strażacy biorą udział w akcjach 

w koszrówkach i butach. Oznajmił, że ochotnicy udzielają się, a nie ma możliwości 

zabezpieczenia im odpowiedniego stroju. Stwierdził, że oszczędność na bezpieczeństwie to 

zły kierunek myślenia. Przypomniał, że to tylko trzy kombinezony dla motorniczego i dwóch 

strażaków, którzy wchodzą do wody w deszcz i mróz. Dodał, że na kombinezony o których 

wspomniał Radny Piotr będzie dotacja, na którą OSP czeka. Podkreślił, że pozostałe jednostki 
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w Kukini, Rusowie też trzeba wspierać, ponieważ jest to obowiązkiem Gminy i to Wójt 

odpowiada za straż.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że powstała różnica, ponieważ Radny Barycki mówi o 

typowych kombinezonach , a Radny Andrzej mówi o specjalistycznych. Dopytywał, czy będą 

to kombinezony dostosowane tylko dla trzech ratowników, czy będą one uniwersalne. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Prezes Straży i Pan Wiceprezes złożyli 

wniosek o zakup kombinezonów, ponieważ Gmina ma sprzęt który może używać na wodzie. 

Oznajmił, że Państwowa Powiatowa Straż Pożarna nie może i nie ma w swoich zadaniach 

wypływania w morze, ponieważ od tego jest SAR. Powiadomił, iż niedawno była informacja, 

że człowiek się utopił. Dopowiedział, że przyjechały straże gminne, które w samej bieliźnie 

pływały i szukały człowieka. Oznajmił, że jest to przykład iż ta specjalistyczna odzież jest 

potrzebna. Podkreślił, że po wpłynięciu wniosków poprosił Panią Skarbnik o znalezienie 

środków, ponieważ Gmina ma już łódkę. Poinformował, że straż OSP z tytułu niesionej 

pomocy nie pobiera wynagrodzenia. Podkreślił, że jest to pomoc niesiona z dobrej woli i 

chęci. Dodał, że Gmina musi zapewnić bezpieczeństwo na wodach np. w przypadku różnych 

kataklizmów na wodzie lub sytuacji takiej jakie miała miejsce z sarenką na krze. Powiedział, 

że ratownicy muszą być przeszkoleni i mieć uprawnienia płetwonurków.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy będą to rozmiary uniwersalne czy też tylko przeznaczone 

dla konkretnych trzech osób. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że będą to rozmiary uniwersalne. 

GŁOSOWANIE:  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 11 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lipca 2015 roku                         

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 została podjęta większością głosów. 

Druk nr 2 - uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2011 Gminy Ustronie Morskie z 

dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na               

2012 r: 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i 

art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5 ust.1 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

§ 1.W Uchwale Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 

r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012:  

§ 1 pkt 2 otrzymują brzmienie: 
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,,2) ustala się stawkę podatku od nieruchomości od budowli: 

- molo spacerowe - 0,01% od jego wartości 

- pozostałe budowle - 2% ich wartości” 

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja budżetu wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub nie 

spotkał się i nie wydał wspólnej opinii. 

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

pozytywną. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lipca 2015 roku                         

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2011 Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 

października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 roku 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 3- uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w Sianożętach: 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że po wnikliwej ocenie Pani Mecenas Urząd 

stwierdził, ze powinien wystąpić z wnioskiem o wycofanie z porządku posiedzenia w/w 

projektu, ponieważ 26 października 2011 roku została podjęta uchwała, która pod względem 

prawnym jest wystarczająca, aby wystawić te nieruchomość na sprzedaż. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że  uchwała, która obowiązuje z 2011 roku 

obejmuje działki, oznaczenia większej ilości działek i pokrywa się z tą, która jest ujęta w 

projekcie. Oznajmiła, że jest to tożsame, ale to tylko i wyłącznie wola Radnych czy ją 

podejmą. Podkreśliła, że w związku z tym, że ta uchwała z 2011 roku funkcjonuje, nie widzi 

zasadności podejmowania kolejnej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że została urządzona droga dojazdowa, aby 

osoby które zakupią działkę mieli możliwość dojazdu. Powiedział, że nie widzi przeszkód, 

aby sprzedać działki na wolnym rynku tak, jak było robione to do tej pory. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Wójt powiedział, że nie widzi potrzeby sprzedaży na 

wolnym rynku. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie widzi potrzebę sprzedaży na wolnym 

rynku. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chodzi o sprzedaż ograniczoną Dodał, że Radni 

chcieliby usłyszeć, jaka jest opinia Pana Wójta w tym temacie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że został złożony wniosek wykupu działki ze 

względów technicznych. Podkreślił, że działając w imieniu i na korzyść Gminy chciałby, aby 

wycofać tę działkę z przetargu ograniczonego.  

Radny Marek Leciaho zapytał od kiedy trwa sprzedaż tych działek. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że od 2011 roku. Dodał, że nie wszystkie 

działki były wystawione na sprzedaż od razu.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jeżeli jest to działka wystawiana po raz pierwszy na 

sprzedaż sugeruje, aby spróbować sprzedać w przetargu, a jak nie będą dwa przetargi 

nieskuteczne zrobić przetarg ograniczony. Wnioskował o wycofanie z przetargu 

ograniczonego i spróbować sprzedać działkę w przetargu nieograniczonym. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że uchwała ogranicza się do tego co zgodnie 

z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest we właściwości Rady Gminy. Dodał, że Wójt  

wystawiający nieruchomość na sprzedaż decyduje jakiego rodzaju przetarg formułuje. 

Podkreślił, że przedmiotem komisji budżetu było wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości. 

Dopowiedział, że w uzasadnieniu jest mowa jakie jest zamierzenie Pana Wójta. 

GŁOSOWANIE za wycofaniem druku z porządku obrad:  

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

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

Przedstawiona sprawa została przyjęta większością głosów. 

 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy wykonawcą ścieżki za budynkiem Gminy jest firma 

Candela. Dodał, że część ścieżki jest zrobiona, natomiast pozostał odcinek wymagający 

dokończenia. Dopytywał, kiedy zostanie skończone zadanie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w związku ze wzmożonym ruchem 

turystycznym Gmina  nie chce, aby wjeżdżał tam ciężki sprzęt i zadanie zostanie zakończone 

po 20 sierpnia. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w ramach porozumienia z ubiegłego roku 

część zadania dojścia do morza jest realizowana przez spółkę. Powiedział, że Spółka 

wywiązała się z około ¾ realizacji zadania, a na realizację ¼ zadania-postawienie ławek i  

lamp oraz dobudowy kawałka ścieżki czeka na Gminę. Dodał, że do zadania Gminy w 

ramach porozumienia należy położenie ok. 100 m² polbruku oraz zrobienie parkingu. 

Dopowiedział, że ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż parkingu jest zadaniem Spółki. 

Poinformował, że z pośród ofert została wyłoniona firma z Białogardu. Oznajmił, że chyba do 
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24 lipca miał być przygotowany teren pod parking, natomiast do 14 sierpnia powinien zostać 

wyłożony do końca polbruk. Powiadomił, że koszt parkingu i dojścia jest większy niż środki 

posiadane w budżecie, dlatego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Powiedział, że w 

roku przyszłym planowane jest zakończenie inwestycji z połączeniem z ulicą Rolną wraz z 

kawałkiem parkingu przy Urzędzie. 

Radny Marek Iwańczyk zapytał, kto będzie robił łącznik za Panem Kosowskim. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest to zadanie objęte po stronie Gminy.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy została zakończona transakcja powiększenia działek. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że transakcja była podzielona na dwa etapy. 

Dodał, że pierwszy etap został zakończony natomiast drugi etap nie ma podpisanych 

wszystkich umów.  

Radny Denis Tomala zapytał, czy jest jakiś postęp w porozumieniu Gminy Będzino i Mielno 

odnośnie ścieżki rowerowej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że odbyło się spotkanie z kierownikami 

wydziałów oraz Wójtami w sprawie porozumienia, które zostanie przedstawione Radzie. 

Dopowiedział, że w związku z tym, że część ścieżki będzie na drodze powiatowej 

przeprowadził rozmowę ze Starostą namawiając, by Powiat partycypował w kosztach. Dodał, 

że odcinek Gminy jest współmiernie krótszy niż odcinek Będzina czy też Mielna. Oznajmił, 

że środki za zadania będą z Zit-u. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że środki będą z procedury konkursowej z 

Zit-u, albo z interregu. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że został poinformowany przez mieszkańców, że 

na ulicy Nadbrzeżnej jest kolektor ściekowy. Dodał, że osoby te podejrzewają, że w nocy są 

odprowadzane ścieki do deszczówki. Zapytał, czy ulica Granicza będzie naprawiona i czy 

zostaną wymienione na niej latarnie. Dopytywał, czy namioty typu Crop, House płacą 

podatki. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawę namiotów prowadzi policja ponieważ 

mowa jest o kwocie 170 000,00 zł. Dodał, że jest to zorganizowana grupa przestępcza, która 

nie płaci podatków i opłaty targowej również w Kołobrzegu i Mielnie. Powiedział, że  nie 

wiadomo kto jest właścicielem tej firmy. Dopowiedział, że są to osoby, które mają podpisaną 

franszyzę z firmami Crop i House, a osoby które pracują w tych namiotach nie wiedzą u kogo 

zostały zatrudnione. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że proceder trwa od 2013 roku, gdzie 

wydawało się, że tytuły egzekucyjne rozwiążą sprawę. Dodał, że w 2014 roku Urząd uzyskał 

informację z Urzędu Skarbowego z Legnicy, że nie ma możliwości wyegzekwowania 

należnej kwoty. Dopowiedział że inkasent fotografuje oraz robi notatki z każdego dnia 
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niezapłaconej opłaty targowej. Dodał, że w tym roku zapadła decyzja, że jedynym organem 

jaki może pomóc Gminie jest policja, ponieważ Gmina nie może wystąpić z powództwem 

cywilnym. Poinformował, że została złożona informacja do Państwowego Inspektoratu Pracy. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że na ulicy Nadbrzeżnej jest od wielu lat 

problem ze studzienką, ponieważ dostaje się do nich piach. Dodał, że było podejrzenie o 

odprowadzaniu ścieków do morza, ale jest to nieprawdą. Powiedział, że została 

przeprowadzona kontrola rowów melioracyjnych, gdzie w dwóch przypadkach spotkano się z 

odprowadzaniem ścieków do rowów. Powiadomił, że na ulicy Granicznej inwestor obiecał, że 

zostanie ona przywrócona do stanu jaki powinien być.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że Pan Marcin Walkowiak kończący budowę 

między ulicą Polną a Łąkową ma problem z wyjazdem z posesji. Dodał, że dojazd jest 

ograniczony przez wysokie skarpy. Zapytał, czy można coś z tym zrobić. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Powiat nie chciał uzgodnić zjazdów. Dodał, 

że po interwencji udało się to zrobić i wjazd został wliczony do w organizację ruchu. 

Dopowiedział, że są to drogi prywatne i Gmina nie może ich urządzać.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że widoczność jest ograniczona. Zapytał, czy 

jest to droga powiatowa. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że można to zniwelować na własny koszt. 

Odpowiedział, że jest to droga powiatowa. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na dodatkowe służby policyjne są skargi. Dodał, że 

nie widać na terenie Gminy dodatkowych policjantów, że są zastawione drogi i ciężko przez 

nie przejść.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w ten weekend wszyscy policjanci obstawiali 

w Kołobrzegu San Rice festiwal. Oznajmił, że nie zgodziłby się z tym, że policjanci nie są 

widoczni, ponieważ dostał informację, że policjanci wystawiają sporo mandatów.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że policjanci są bardziej widoczni niż w tamtym roku. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy są dostępne statystki dotyczące opłaty 

miejscowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że opłata miejscowa 

wpłacana jest dopiero na koniec każdego miesiąca. Po wyczerpaniu porządku obrad zamknęła 

IX sesję Rady Gminy Ustronie Morskie zwołaną w trybie pilnym przez Wójta Gminy 

Ustronie Morskie Jerzego Kołakowskiego. 

 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 
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