
PROTOKÓŁ L SESJI

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 18 sierpnia 2022r.

L Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej zwołana w trybie zwykłym, odbyła się w

dniu  18 sierpnia 2022 r. w stacjonarnym trybie obradowania.

Obrady rozpoczęto o godz. 12:00 zakończono o godz.14:30

Miejsce obrad: Sala Narad przy Urzędzie Miasta.

W L Sesji na stan 15-tu Radnych uczestniczyło 14-tu Radnych.

W obradach oprócz radnych udział wzięli:

Adam Ostrowski – Burmistrz Miasta

Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Miasta

Jacek Oluszczyk - Radca Prawny

Goście 

Aleksandra Przekopowicz – Protokolant

Punkt 1 Otwarcie Sesji

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Anna  Jaworska  dokonała  otwarcia  L Sesji   Rady

Miejskiej w Krynicy Morskiej.

Punkt 2  Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca  Rady Miejskiej  sprawdziła  obecność  Radnych.  Na podstawie  listy

obecności stwierdziła quorum obrad. Na 15 Radnych, udział wzięło 14, wszystkie podjęte na

L Sesji Rady  Miasta są prawomocne. Nieobecna Radna Angelika Myrta.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3:  Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Jaworska przypomniała porządek obrad XLII Sesji

Rady Miasta, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji.



2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.

6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w 

okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Burmistrza Miasta o pracy, od momentu objęcia stanowiska  po 

zaprzysiężeniu (od 29 lipca 2022 r.).

8. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej o pracach między 

Sesjami Rady.

9. Zapytania i interpelacje.   

10. Podjęcie uchwał:

10.1. W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

10.2. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 

10.3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy

10.4. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [dot. części 

działki nr 436/59]

10.5.W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości  [dot. 

prowadzenia parkingu ogólnodostępnego]

10.6. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica                 Morska

10.7. W sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty 

miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu                 płatności oraz inkasentów na 

rok 2022

10.8. W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

Krynicy Morskiej



10.8.1. Tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

10.9. Odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Krynicy Morskiej, w wyniku tajnego                     głosowania

10.10. W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej

w Krynicy Morskiej

10.10.1. Tajne głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

10.11. Odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Krynicy Morskiej, w wyniku tajnego głosowania

11. Sprawy różne

12. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca  RM  Jaworska  Anna: zwróciła  się  do  obecnych,  czy  ktoś  ma  uwagi

do proponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca RM Jaworska Anna: złożyła wniosek  o zmianę w porządku obrad poprzez

dodanie  w  pkt.  10  ppkt.  12,   –  projektu  uchwały  w  sprawie:.  odwołania  z  funkcji

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej.

Wniosek Przewodniczącej poddano głosowaniu:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca RM Jaworska Anna: złożyła wniosek  o zmianę w porządku obrad poprzez

dodanie  w  porządek  obrad  punktu  11  Powołanie  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej,  wraz

z podpunktami:

11.1. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

11.2. Przeprowadzenie (jawnego) głosowania 

11.3. Odczytanie uchwały stwierdzającej  wybór Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej,  w wyniku

jawnego głosowania



Wniosek Przewodniczącej poddano głosowaniu:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca RM Jaworska Anna: ponownie zwróciła się do obecnych, czy ktoś ma

uwagi do proponowanego porządku obrad. Nikt nie zgłosił  kolejnych uwag, w związku z

czym Przewodnicząca  RM odczytała  proponowany porządek obrad  po zmianach,  których

przedstawiał              się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.

6. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  o  działaniach  podejmowanych  w

okresie międzysesyjnym.

7. Informacja  Burmistrza  Miasta  o  pracy,  od  momentu  objęcia  stanowiska   po

zaprzysiężeniu (od 29 lipca 2022 r.).

8. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej o pracach między

Sesjami Rady.

9. Zapytania i interpelacje.   

10. Podjęcie uchwał:

10.1. W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

10.2. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 

10.3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy

10.4. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [dot. części

działki nr 436/59]

10.5.W  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę  nieruchomości   [dot.

prowadzenia parkingu ogólnodostępnego]

10.6. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania



ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica                 Morska

10.7.  W sprawie  zmiany  załącznika  do  uchwały  dotyczącej  wprowadzenia  opłaty

miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu                 płatności oraz inkasentów na

rok 2022

10.8. W sprawie przyjęcia rezygnacji  z funkcji  Przewodniczącej Rady Miejskiej  w

Krynicy Morskiej

10.8.1. Tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

10.9. Odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w

Krynicy Morskiej, w wyniku tajnego                     głosowania

10.10. W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej

w Krynicy Morskiej

10.10.1. Tajne głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

10.11.  Odczytanie  uchwały  stwierdzającej  wybór  Wiceprzewodniczącego  Rady

Miejskiej w Krynicy Morskiej, w wyniku tajnego głosowania

10.12. W sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Krynicy Morskiej.

11. Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

11.1. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

11.2. Przeprowadzenie (jawnego) głosowania 

11.3.  Odczytanie  uchwały  stwierdzającej  wybór  Przewodniczącego  Komisji

Rewizyjnej, w wyniku jawnego głosowania

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad po zmianach, poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4:  Przyjęcie protokołu z  XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

Projekt protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,



obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

W głosowaniu jawnym projekt protokołu został przyjęty jednogłośnie.

Tekst przyjętego protokołu z XLVIII  Sesji Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Imienna wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5:  Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.

Projekt protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

W głosowaniu jawnym projekt protokołu został przyjęty jednogłośnie.

Tekst przyjętego protokołu z  XLIX Sesji Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Imienna wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt  6:  Informacja  Przewodniczącej  Rady  o  działaniach  między  Sesjami  Rady

Miejskiej.

Przewodnicząca Rady przedstawiła  informację o pracy w okresie międzysesyjnym.

Punkt 7: Informacja Burmistrza Miasta o pracy, od momentu objęcia stanowiska 

po zaprzysiężeniu (od 29 lipca 2022 r.).

Burmistrz  Miasta  Krynica Morska przedstawił   informację o pracy między Sesjami Rady

Miejskiej.

Punkt 8: Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji między 

        Sesjami Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji stałych Rady:

- Komisji Budżetowej,

- Komisji Komunalnej,

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- Komisji Rewizyjnej

przedstawili informacje o pracach Komisji między Sesjami Rady.



Punkt 10:  Zapytania i interpelacje

Brak zapytań i interpelacji ze strony Radnych.

Punkt 11: Podjęcie uchwał

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Jaworska przedłożyła projekty uchwał:

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

Uchwała nr L/398/2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

10.2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica

Morska 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

Uchwała nr L/399/2022

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

10.3.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienia  od  obowiązku

przetargowego trybu  zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych



Uchwała nr L/400/2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia

umowy dzierżawy

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

10.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości

[dot. części działki nr 436/59]

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

Uchwała nr L/401/2022

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [dot. części działki nr

436/59]

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

10.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości

[dot. prowadzenia parkingu ogólnodostępnego]

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 8, wstrzymujących się - 3, przeciw - 3,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

Uchwała nr L/402/2022

w sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę  nieruchomości   [dot.  prowadzenia

parkingu ogólnodostępnego]

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta większością głosów.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.



10.6.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  projektu  regulaminu  dostarczania  wody

i odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

Uchwała nr L/403/2022

w sprawie  przyjęcia  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania   ścieków

na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

10.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia

opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 14, wstrzymujących się - 0, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

Uchwała nr L/404/2022

w  sprawie  zmiany  załącznika  do  uchwały  dotyczącej  wprowadzenia  opłaty  miejscowej,

stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

10.8. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady

Miejskiej w Krynicy Morskiej

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 12, wstrzymujących się - 2, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych



Uchwała nr L/405/2022

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta większością głosów.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jaworska Anna zarządziła 5 – minutową przerwę w obradach

/ 13:05/

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jaworska Anna wznowiła obrady L Sesji Rady Miejskiej. 

/13:20/

W  związku  z  przyjęciem  uchwały  o  rezygnacji  Przewodniczącej  RM,  prowadzenie  obrad

L Sesji Rady Miejskiej zostało przekazane Wiceprzewodniczącej RM Czajkowskiej Monice.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej w osobach:

Adrianan Filiks-Adamowska

Lidia Krzyżanowska

Dariusz Labuda

Zatwierdzenie przez Radnych składu Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. 

Zgłoszono jedna kandydaturę: Pani Sylwii Szczurek. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Czajkowska Monika zarządziła 5 – minutową przerwę w 

obradach

/ 13:30/

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Czajkowska Monika zarządziła 5 – minutową przerwę w 

obradach

/ 13:34/

Komisja  Skrutacyjna  przeprowadziła  tajne  wybory  w  wyniku,  w  wyniku  których

Przewodniczącą Rady Miejskiej została Pani Sylwia Szczurek.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do protokołu.



Wiceprzewodnicząca Czajkowska Monika: odczytała uchwałę stwierdzającą wybór             

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej, w wyniku tajnego głosowania

W  związku  z  wyborem  nowej  Przewodniczącej  RM,  dalszą  część  obrad  poprowadziła

Przewodnicząca Szczurek Sylwia.

Przewodnicząca RM Szczurek Sylwia: przemówiła, na nowym stanowisku. 

Szczegółowe zapisy wypowiedzi zawarte są na nagraniu posiedzenia

L Sesji Rady Miasta Krynica Morska

Przewodnicząca Rady Miejskiej Szczurek Sylwia przedłożyła projekty uchwał:

10.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady

Miejskiej w Krynicy Morskiej

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Głosowanie: za - 13, wstrzymujących się - 1, przeciw - 0,

obecnych podczas głosowania – 14 Radnych

Uchwała nr L/407/2022

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej  w Krynicy

Morskiej

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Krynicy Morskiej. 

Zgłoszono jedna kandydaturę: Pani Sabiny Markiewki. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Szczurek  Sylwia  zarządziła  5  –  minutową  przerwę

w obradach

/ 13:50/

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Szczurek  Sylwia  zarządziła  5  –  minutową  przerwę

w obradach

/ 13:57/



Komisja  Skrutacyjna  przeprowadziła  tajne  wybory  w  wyniku,  w  wyniku  których

Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej została Pani Sabina Markiewka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Szczurek Sylwia: odczytała uchwałę  stwierdzającą wybór Wiceprzewodni-

czącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej, w wyniku tajnego głosowania

Punkt 11: Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

11.1. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej/

Zgłoszono jedna kandydaturę: Pani Renaty Wielec. 

11.2.  Przeprowadzenie jawnego głosowania. Radni jednogłośnie wybrali na przewodniczącą

Komisji Rewizyjnej Panią Renatę Wielec. 

11.3. Przewodnicząca Szczurek Sylwia: odczytała uchwałę  stwierdzającą wybór Wiceprze-

wodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej, w wyniku tajnego głosowania

Punkt 12: Sprawy różne

Szczegółowe zapisy wypowiedzi zawarte są na nagraniu posiedzenia

L Sesji Rady Miasta Krynica Morska

Punkt 13 : Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów nowo wybrana w

trakcie obrad Przewodnicząca Rady  Miasta – Sylwia Szczurek zakończyła L Sesję Rady Mia-

sta Krynica Morska.

Zapis L Sesji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej:

https://transmisjaobrad.info/videos/8093/l-sesja-rady-miejskiej-w-krynicy-morskiej

 
Protokół sporządziła:                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej:

  Aleksandra Łukasik                                                                       Sylwia Szczurek

https://transmisjaobrad.info/videos/8093/l-sesja-rady-miejskiej-w-krynicy-morskiej



