
Władysławowo, dn. 28.12.2020r. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 

za rok 2020 

 

Rada Miejska Władysławowa rozpatrywała na sesjach i rozstrzygała w drodze uchwał 

wszelkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym, 

przepisach wydanych na podstawie innych ustaw oraz na podstawie Statutu Gminy 

Władysławowo określającego organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady. 

 

W 2020r. zaplanowano w budżecie wydatki na działalność Rady Miejskiej Władysławowa 

w wysokości 255 115, 00 zł oraz dokonano zwiększenia środków finansowych, w tym: 

- na diety: 204 000,00 zł, wykonanie: 194 232,90 zł 

- na zakup usług telekomunikacyjnych: 12 000,00 zł, wykonanie: 9 854,44 zł 

- na zakup materiałów i wyposażenia, środków spożywczych:  9 115,00 zł, wykonanie   

4563,23 zł 

- na zakup usług pozostałych (w tym: szkolenia, podróże służbowe) 30 000, 00 zł, 

wykonanie 21 135,65 zł 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej Władysławowa  

z czego 10 sesji było sesjami zwyczajnymi, oraz 1 sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym. 

Wszystkie zaplanowane sesje odbyły się. 

 

Tab. Zestawienie prac poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. 

 

Posiedzenia / 

miesiące 2020r. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

  2020r. 

K. Rewizyjna 1 - - - 1 - - - 2 2 1 1 8 

K. Budżetu 2 2 - - 1 1 - - 2 2 1 2 13 

K. Kultury 3 2 1 - - 2 - - 2 2 2 2 16 

K. 

Gospodarcza 

2 2 1 - 1 1 - - 2 2 2 2 15 

K. Oświaty 1 2 1 - - - - 1 2 1 2 2 12 

K. Skarg 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 5 

Sesja 

Zwyczajna 

1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 10 

Sesja 

nadzwyczajna 

- - - - - - - - - - - 1 1 

 

Podczas 11 posiedzeń sesji, podjęto 193 uchwał, które dotyczyły spraw bieżących takich jak: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034, zmiany budżetu Gminy 

Władysławowo na rok 2020, uchwalenie budżetu Gminy na rok 2021, ustalono stawki 

podatków na rok 2021. Podjęto szereg uchwał w sprawach gruntowych dotyczących 

dzierżawy, najmu, zbywania i nabywania nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Władysławowo.  

 

W 2020 r. podjęto decyzję, w formie uchwały m.in w następujących kwestiach:  

 



● Uchwałą nr XVIII/258/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 stycznia 2020r. 

uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2020-2022 dla MPWiK EKOWIK Spółka z o.o. we 

Władysławowie na obszarze działania Gminy Władysławowo.  

 

 Planowany zakres przedsięwzięć wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2020-2022 

uwzględnia racjonalizację zużycia wody, odprowadzanie ścieków oraz rozwój istniejących 

sieci wraz z określeniem niezbędnych nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.  

 

Ujęte w planie zadania służą rozwojowi gminy oraz mają na celu poprawę jakości 

świadczonych usług i dostosowania ich do standardów unijnych. Ponadto przedmiotowy plan 

jest zbieżny z ustaleniami zezwolenia Zarządu Komunalnego Związku Gmin we 

Władysławowie nr ZP-6431/01/02 z dnia 03.10.2002r. wydanego Międzygminnemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” Sp. z o.o. na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

● Uchwałą nr XX/296/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 7 kwietnia 2020r. 

przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w północno-zachodniej części miejscowości Ostrowo, oznaczonego symbolem O-1.1.  

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego O-1.1 miejscowości Ostrowo obejmuje 

obszar o powierzchni ok. 14,41ha.  

Granice planu stanowią:  

a) od północy: ulica Karwieńska;  

b) od południa: ulica Nowa;  

c) od wschodu: ulica Południowa;  

d) od zachodu: ściana lasu; 

Głównym celem przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest m.in. określenie przeznaczenia i ustalenie zasad zagospodarowania 

terenów, w tym terenów położonych w granicach stref ochrony konserwatorsko-

archeologicznych, jak również uporządkowanie układu komunikacyjnego i ochrona walorów 

krajobrazowych. Szczególnego znaczenia w kontekście unieważnienia obowiązującego planu 

oraz wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego obszaru nabiera 

ochrona i harmonijne kształtowanie panoramy wsi Ostrowo. Objęcie całego obszaru przedpola 

ekspozycji opracowaniem planu pozwoli na sformułowanie jednolitych i spójnych ustaleń 

uwzględniających cechy krajobrazu kulturowego.  

 

●  Uchwałą nr XX/297/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

przyjęto program przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Władysławowo  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Władysławowo oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym 

zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w 

granicach administracyjnych Gminy Władysławowo.  

 

Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Władysławowo na rok 2020 pozwoli na sukcesywne zmniejszanie 

populacji bezdomnych psów i kotów oraz polepszenie warunków bytowych bezdomnych 

zwierząt i kotów wolno żyjących.  



 

● Uchwałą nr XXI/302/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 13 maja 2020 r. w 

wprowadzono za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości od 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

Aby wspomóc przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada 

Miejska, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została upoważniona do podjęcia 

uchwał, w których wprowadziła za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 

● Uchwałą nr XXI/307/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 13 maja 2020r. 

Przyjęto Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

 

Wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów przez Gminę Władysławowo pomoże im w 

uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się wysoką 

średnią ocen uczniowie będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę, promując gminę 

Władysławowo poza jej granicami: w województwie, kraju, a nawet na arenie 

międzynarodowej. Założono również, że realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyniesie efekty, przede wszystkim uczniom, ale też i 

szkołom oraz całej gminie. Spowoduje wzrost motywacji uczniów oraz rozwój kreatywności i 

umiejętności.  

 

● Uchwałą nr XXII/315/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 czerwca 2020r. 

udzielono Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania.  

 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Władysławowa za rok 2019, Rada 

Miejska Władysławowa postanowiła udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Władysławowa – 

Romanowi Kużel. 

 

● Uchwałą nr XXII/320/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Udzielono Burmistrzowi Władysławowa absolutorium z wykonania budżetu za 2019 

rok. 

 

● Uchwałą nr XXIV/334/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 

listopada 2018r.  dokonano zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej 

Władysławowa. 

 

● Uchwałą nr XXIV/335/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 

listopada 2018r.  dokonano zmiany w składzie Przewodniczących stałych Komisji Rady 

Miejskiej Władysławowa.  

 



W uchwale nr I/3/2018 oraz I/4/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 listopada 2018 

r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przewodniczących stałych Komisji Rady 

Miejskiej Władysławowa wprowadzono następujące zmiany:  

 

“Komisja Budżetu i Finansów:  

1/  Adam Białas  

2/  Tadeusz Budzisz  

3/  Piotr Dettlaff  

4/  Tomasz Hapaniuk  

5/  Dorota Jeka  

6/  Mariusz Labudda  

7/  Robert Radtke  

8/  Damian Glembin” 

 

“Komisja Gospodarcza:  

1/  Adam Białas  

2/  Piotr Dettlaff  

3/  Antoni Glembin  

4/  Mariusz Głowienka  

5/  Tomasz Hapaniuk  

6/  Anna Kollek  

7/  Robert Radtke  

8/  Szymon Redlin”  

 

Powołano Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa w osobach:  

 

1) Komisja Rewizyjna - radny Mariusz Labudda 

2) Komisja Budżetu i Finansów - radny Tadeusz Budzisz  

3) Komisja Kultury, Sportu,Porządku Publicznego - radny Mariusz Głowienka 

4) Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych - radna Anna Kollek  

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - radny Szymon Redlin  

6) Komisja Gospodarcza - radny Tomasz Hapaniuk. 

 

● Uchwałą nr XXV/373/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 

r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.3. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WCH-2.3 miejscowości Chałupy obejmuje 

obszar o powierzchni ok. 33,9ha.  

Granice planu stanowią:  

a) od południa: linia kolejowa;  

b) od wschodu: granica administracyjna miasta Władysławowa;  

c) od zachodu: fragment granicy administracyjnej miasta Władysławowa; 

 

Celem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu było umożliwienie realizacji 

inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, na trasie od Władysławowa 

do Chałup, dzięki czemu możliwe będzie zgazyfikowanie miejscowości Chałupy. Drugim 

celem była korekta granic ciągów pieszych (KX) wyznaczonych w obowiązującym planie 

WCH-2, polegająca na wyznaczeniu nowego ich przebiegu w oparciu o rzeczywiste 

użytkowanie w terenie. Umożliwi to w przyszłości zagospodarowanie dojść na plażę i 



wyposażenie w infrastrukturę techniczną, oświetlenie, obiekty małej architektury itp. Trzecim 

celem było stworzenie korytarza infrastrukturalnego w postaci szerokiego na 4,5 m publicznie 

dostępnego ciągu pieszego, w którym docelowo ma przebiegać liniowa infrastruktura 

techniczna (elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, teletechniczna, gazowa itd.) łącząca 

miejscowość Chałupy z miastem Władysławowo. Obowiązujący plan WCH-2 wymaga także 

zaktualizowania w zakresie dotyczącym przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

przede wszystkim: 

- prawa wodnego z uwagi na wyznaczenie nowych granic obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, 

- prawa ochrony środowiska, w tym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, 

- prawa z zakresu ochrony przyrody, w tym uwzględnienie ograniczeń i zakazów 

obowiązujących na obszarach 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz NATURA 2000. 

 

• Uchwałą Nr XXV/374/20202020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 

2020 r. w uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na granicy 

obrębów Tupadły i Rozewie w rejonie ulic Sokoła i Wilczej w Rozewiu, w gminie 

Władysławowo 

 

Celem sporządzanego planu miejscowego było umożliwienie drogowego połączenia 

komunikacyjnego wschodniej części obrębu Tupadły z zachodnią częścią obrębu Rozewie, 

poprzez zaprojektowanie drogi w miejscu obecnie wyznaczonego ciągu pieszego oraz 

aktualizacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Osiągnięcie 

wyżej wymienionych celów w rezultacie miałoby przyczynić się do lepszego skomunikowania 

miejscowości Tupadły i Rozewie oraz poprzez utworzenie nowego połączenia 

komunikacyjnego przyczyni się do odciążenia ulicy Rozewskiej.  

Ponadto ujednolicono przeznaczenia terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

pensjonatowej (M.2), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN,U), 

zabudowy usługowej, mieszkaniowej i usług turystyk (U, MN, UT)i oznaczono jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej (MN/U).  

 

● Uchwałą nr XXV/375/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 

r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Władysławowa oznaczonego symbolem WCH-1.3. 

 

Celem uchwalenia planu było umożliwienie realizacji inwestycji polegającej na budowie 

gazociągu średniego ciśnienia, na trasie od Władysławowa do Chałup, dzięki czemu możliwe 

będzie zgazyfikowanie miejscowości Chałupy. Drugim celem było dostosowanie przebiegów 

ciągów pieszych, oznaczonych w obowiązującym planie WCH-1 jako KX, do ich faktycznych 

przebiegów występujących w terenie, tak aby sytuacja planistyczna oraz sytuacja w terenie 

pokrywały się. Trzecim celem jest stworzenie korytarza infrastrukturalnego w postaci 

publicznie dostępnego ciągu pieszego, w którym docelowo ma przebiegać liniowa 

infrastruktura techniczna łącząca miejscowość Chałupy z miastem Władysławowo.  

 

W 2020 roku do Biura Rady Miejskiej wpłynęły 4 skargi, które w pierwszej kolejności zostały 

rozpatrzone przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Pierwsza i druga skarga dotyczyła 

działalności Burmistrza Władysławowa w zakresie utrudniania prowadzenia działalności 

gospodarczej polegającym na handlu obwoźnym w Jastrzębiej Górze na działce 102/3. Radni 



przyjęli uchwałę Nr XXIV/352/2020 oraz XXIV/353/2020 Rady Miejskiej Władysławowa w 

sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza, uznając skargę za bezzasadną. 

 

Trzecia skarga dotyczyła działalności Burmistrza Władysławowa w zakresie braku stosowania 

podstawowych przesłanek przy zlecaniu usług z zewnątrz (dotyczyła Stałej Organizacji Ruchu 

ul. Harcerskiej do Droga Chłapowska). Radni przyjęli uchwałę Nr XXVI/407/2020 Rady 

Miejskiej Władysławowa w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza, uznając 

skargę za bezzasadną. 

 

Treść czwartej skargi dotyczyła braku odpowiedzi na pisma wystosowane do Burmistrza 

Władysławowa w sprawie regulacji stanu prawnego drogi dojazdowej 2.KDD oraz terenu 

pieszo jezdnego 13KX przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego R-1 pod układ komunikacyjny o charakterze publicznym, obsługujący m.in. 

działkę nr. 386/9 położoną w Rozewiu. 

Powyższa skarga została skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

planowane na dzień 11.01.2021r. 

 

W 2020 roku Rada Miejska Władysławowa rozpatrzyła w formie Uchwały 5 wezwań do 

usunięcia naruszenia prawa.  

 

Pierwsze wezwanie skierowane do Rady Miejskiej Władysławowa dotyczyło doprowadzenia 

do zgodności z prawem Uchwały Nr XXVII/208/2002 Rady Miejskiej we Władysławowie z 

dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego WSR-2 dla obszaru położonego w centrum miejscowości Władysławowo 

ograniczonego ulicami: Gen. Hallera (od północy), Towarową (od zachodu), Niepodległości 

(od południa) oraz przedłużeniem istniejącego odcinka ul. Abrahama (od wschodu). Wezwanie 

zostało rozpatrzone na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29 stycznia 

2020 roku. Radni podjęli Uchwałę Nr XVIII/261/2020 Rady Miejskiej Władysławowa w 

sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

 

Pozostałe cztery dotyczyły wezwania Rady Miejskiej Władysławowa do usunięcia naruszenia 

prawa z dnia 25 września 2020r., polegającego na przyjęciu Uchwały Nr XIX/218/2008 Rady 

Miejskiej Władysławowa z dnia 28maja 2008r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego T-2, w części dotyczącej ustaleń dla działek o numerach 

347/5, 347/3, 347/4, 347/8 położonych w obrębie Tupadły. Radni podjęli Uchwały o Nr 

XXV/376/2020, XXV/377/2020, XXV/378/2020 oraz XXV/379/2020 sprawie: odmowy 

uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

 

W 2020 roku do Biura Rady Miejskiej Władysławowa wpłynęły 3 petycje.  

 

Pierwsza petycja została złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony 

zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. W myśl zapisów Uchwały Nr XXIII/332/2020 

z dnia 20 lipca 2020r. Rada Miejska Władysławowa postanowiła nie uwzględnić tej petycji.  

 

Druga petycja dotyczyła obniżenia stawki, zawieszenia bądź zniesienia pobierania opłaty 

targowej przez samorząd Gminy Władysławowo. W myśl zapisów Uchwały Nr 

XXIII/333/2020 z dnia 20 lipca 2020r. Rada Miejska Władysławowa postanowiła nie 

uwzględnić tej petycji.  

 



Trzecia petycja dotyczyła kwestii masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, jak 

również podjęcia przez Radę miejską Władysławowa uchwały w tym zakresie. 

Petycja została skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 

11.01.2021r. 

 

Komisje Rady, stanowiły dużą pomoc w wykonywaniu zadań rady. 

 

Komisja Rewizyjna została powołana na mocy Uchwały nr I/3/2018 Rady Miejskiej 

Władysławowa z dnia 21 listopada 2018 roku w składzie: 

 

1. Radny Labudda Mariusz – przewodniczący 

2. Radny Glembin Antoni 

3. Radny Glembin Damian 

4. Radny Hapaniuk Tomasz 

5. Radny Marzejon Dariusz 

 

Komisja Rewizyjna została powołana w celu kontrolowania działalności Burmistrza, 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja 

Rewizyjna w trakcie 2020 r. wykonywała zadania wynikające z ustawy i zlecone przez Radę 

w zakresie kontroli, m.in.: 

• przygotowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo i wniosku w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Władysławowa, 

• kontrola Burmistrza Miasta pod względem realizacji inwestycji w mieście: zgodności 

z załącznikiem inwestycyjnym, legalności, rzetelności, terminowości i gospodarności, 

• kontrola zadań, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych 

ustalonych ustawą. 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 13 posiedzeń oraz przeprowadziła 3 

kontrole: 

• Kontrola Burmistrz pod względem realizacji inwestycji „Rozwój terenów zieleni w 

mieście Władysławowo” poprzez przebudowę ul. Hallera oraz części placu 

rekreacyjnego przy targowisku, 

• Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji  

we Władysławowie, 

• Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej w Centrum Kultury  

• we Władysławowie. 

 

Komisja Budżetu i Finansów została powołana przez Radę Miejską Władysławowa dnia  

21 listopada 2018r.  Uchwałą Nr I/3/2018. Do składu komisji wybrano następujących radnych: 

 

1. radny Budzisz Tadeusz– Przewodniczący Komisji 

2. radny Białas Adam 

3. radny Dettlaff Piotr 

4. radny Glembin Damian 

5. radny Hapaniuk Tomasz 

6. radna Jeka Dorota 

7. radny Labudda Mariusz 

8. radny Łagocki Bogdan 

 



W związku Postanowieniem Nr 74/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia  

20 lipca 2020r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Bogdana Łagockiego z powodu 

śmierci oraz przeprowadzonymi w dniu 27 września 2020 r. wyborami uzupełniającymi do 

Rady Miejskiej Władysławowa zaszła konieczność zmiany w składzie osobowym Komisji 

Rady. 

 

Uchwałą Nr XXIV/334/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 września 2020 r. 

przyjęto nowy skład Komisji: 

 

1. radny Budzisz Tadeusz– Przewodniczący Komisji 

2. radny Białas Adam 

3. radny Dettlaff Piotr 

4. radny Glembin Damian 

5. radny Hapaniuk Tomasz 

6. radna Jeka Dorota 

7. radny Labudda Mariusz 

8. radny Robert Radtke 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 13 posiedzeń, wydała opinie w 9 sprawach. 

 

Komisja Kultury, Sportu, Porządku Publicznego została powołana przez Radę Miejską 

Władysławowa dnia 21 listopada 2018r.  Uchwałą Nr I/3/2018. Do składu komisji wybrano 

następujących radnych: 

 

1. radny Głowienka Mariusz – Przewodniczący Komisji 

2. radna Janowicz Kamila  

3. radny Marzejon Dariusz 

4. radny Redlin Szymon 

5. radny Zamek –Gliszczyński Grzegorz 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 16 posiedzeń, wydała opinie w 2 sprawach 

oraz złożyła 2 wnioski do Burmistrza Władysławowa. 

 

Komisja Gospodarcza została powołana przez Radę Miejską Władysławowa dnia 

21 listopada 2018 r.  Uchwałą Nr I/3/2018 Do składu komisji wybrano następujących radnych: 

 

1. radny Łagocki Bogdan–Przewodniczący Komisji 

2. radny Adam Białas 

3. radny Dettlaff Piotr 

4. radny Glembin Antoni 

5. radny Głowienka Mariusz 

6. radny Hapaniuk Tomasz 

7. radna Kollek Anna 

8. radny Redlin Szymon 

 

W związku Postanowieniem Nr 74/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia  

20 lipca 2020r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Bogdana Łagockiego z powodu 



śmierci oraz przeprowadzonymi w dniu 27 września 2020 r. wyborami uzupełniającymi do 

Rady Miejskiej Władysławowa zaszła konieczność zmiany w składzie osobowym Komisji 

Rady. 

Uchwałą Nr XXIV/334/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 września 2020 r. 

przyjęto nowy skład Komisji: 

 

1. radny Tomasz Hapaniuk –Przewodniczący Komisji 

2. radny Adam Białas 

3. radny Dettlaff Piotr 

4. radny Glembin Antoni 

5. radny Głowienka Mariusz 

6. radna Kollek Anna 

7. radny Redlin Szymon 

8. radny Robert Radtke 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 15 posiedzeń, wydała opinie w 66 sprawach. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych została powołana przez Radę Miejską 

Władysławowa dnia 21 listopada 2018r.  Uchwałą Nr I/3/2018. Do składu komisji wybrano 

następujących radnych: 

 

1. radna Kollek Anna - Przewodnicząca Komisji 

2. radny Budzisz Tadeusz  

3. radny Glembin Antoni 

4. radna Janowicz Kamila 

5. radna Jeka Dorota 

6. radny Zamek –Gliszczyński Grzegorz 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 12 posiedzeń, wydała opinie w 3 sprawach 

oraz złożyła 1 wniosek do Burmistrza. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została powołana przez Radę Miejską Władysławowa 

dnia 21 listopada 2018r.  Uchwałą Nr I/3/2018. Do składu komisji wybrano następujących 

radnych: 

 

1. radny Szymon Redlin – Przewodniczący Komisji 

2. radny Piotr Dettlaff 

3. radny Damian Glembin 

4. radny Mariusz Głowienka 

5. radny Grzegorz Zamek - Gliszczyński 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 5 posiedzeń, rozpatrzyła 3 skargi na 

działalność Burmistrza Władysławowa oraz 2 petycje. 

 

Wszystkie Komisje Rady brały czynny udział w opiniowaniu projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz budżetu Gminy Władysławowo na rok 2021 i sprawozdania Burmistrza 

Władysławowa z wykonania budżetu za rok 2019.  

Kończąc niniejsze sprawozdanie, pragnę podziękować w imieniu własnym i radnych 

wszystkim tym, którzy przyczynili się do udzielenia pomocy Radzie Miejskiej  



w wykonywaniu jej zadań. Przede wszystkim składam podziękowania  Burmistrzowi 

Władysławowa, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Władysławowa, Skarbnik Władysławowa, 

pracownikom Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz Kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy, za współpracę, przygotowywanie materiałów na sesję i Komisje Rady, 

za udział w sesjach oraz w posiedzeniach poszczególnych Komisji. Dziękuję Sołtysom, 

Przewodniczącym Rad Osiedli za wspieranie działań Rady Miejskiej i podejmowanie szeregu 

inicjatyw dla dobra Gminy i jego mieszkańców.      

  

        Przewodniczący Rady Miejskiej: 

 

 

 

  

 

 

 


