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PROTOKÓŁ NR XIII/2011 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2011 

 

 AD. 1. XIII Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 

Grzywnowicz słowami: „Otwieram XIII Sesję Rady Gminy zwołaną na podstawie art. 20 ust. 

3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie.”              

Następnie Przewodniczący powitał Radnych oraz pozostałych zgromadzonych.                    

Na posiedzeniu obecnych było czternastu Radnych- nieobecny Radny Mirosław Szymanek, 

obrady były prawomocne (lista obecności stanowi załącznik nr 1. do niniejszego protokołu). 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

a. Druk nr 1- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat                     

za świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ustronie 

Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

b. Druk nr 2- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

3. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: udział w głosowaniu wzięło czternastu 

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

 Przewodniczący Rady poinformował, że chce udzielić na dzisiejszej Nadzwyczajnej 

Sesji głosu panu Robertowi Żolikowi Prezesowi NKS „Astra”. Ponieważ drugi projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. dotyczy przesunięcia środków finansowych 

dla Klubu, pan Żolik będzie miał możliwość wypowiedzi przed uchwaleniem tej uchwały,            

tj. w pkt. 2, podpunkt b. 

 AD. 2. Przedstawienie projektów uchwał: 

a. Druk nr 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ustronie Morskie- przedstawił 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego- pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 



2 

 

Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 października 2011 roku                      

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane                 

w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ustronie Morskie została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b. Druk nr 2- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011- przedstawiła Skarbnik 

Gminy Jolanta Włodarek. 

Pani Skarbnik przy przedstawianiu projektu uchwały wspomniała, że środki przeznaczone  

dla Klubu mają finansować zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, na promocję           

i reklamę prowadzoną przez członków klubu sportowego NKS „ASTRA” Ustronie Morskie 

na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. 

 Pan Robert Żolik Prezes NKS „Astra” poinformował Radnych, że wczoraj odbyło się 

spotkanie Zarządu Klubu ze wszystkimi zainteresowanymi losami „Astry”, odnośnie sytuacji 

budżetu Klubu zastałej przez nowy Zarząd w marcu. Obecny był na spotkaniu poprzedni 

Zarząd Klubu, były Wójt Gminy oraz Sekretarz, kilku Radnych, Przewodniczący Rady, 

obecny Sekretarz Gminy oraz kibice. Pan Prezes stwierdził, że spotkanie przerodziło się                

w dyskusję nie na temat. Istotą spotkania były finanse Klubu. Poprzedni Zarząd twierdził,             

że normalną rzeczą jest sytuacja, w której zobowiązania przechodzą na następnym rok. 

Zaznaczali też, że pod żadnym pozorem nie jest to dług tylko zobowiązanie. W tym roku 

zostało opłacone zobowiązanie w kwocie ok. 50 tys. zł pozostałe z 2010 r. Wraz z nadejściem 

nowego Zarządu zmieniła się księgowa Klubu. Poprzednia księgowa na wczorajsze spotkanie 

nie przygotowała się do przedstawienia finansów ze swojego punktu widzenia. Pan Żolik 

zaznaczył, że obecnie Klub ma mniej sponsorów- pan Waksmundzki nie przekaże już 

środków, firma „Wrobis” tez nie. Klub pozyskał 40 tys. zł od sponsorów, których sami 

odnajdowali, tj. tutejszych mieszkańców i przedsiębiorców. Jeżeli nie dostaną wsparcia 

finansowego z budżetu Gminy Klub będzie musiał rozwiązać umowy i wycofać zespół z IV 

ligi. Na koniec poprosił o pozytywne głosy za projektem uchwały w sprawie zmian                      

w budżecie, którego istotą są środki finansowe  dla „Astry”. 

DYSKUSJA. 

Radny Marek Rojek zapytał jak wspomniana przez panią Skarbnik promocja „Heliosa”              

ma wyglądać? Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bogdan Czepukojć 

odpowiedział, że w uzasadnieniu do uchwały wszystko jest opisane. Następnie głos zabrała 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Magdalena Kołosowska. Powiedziała, że np. podczas 

rozgrywek na wyjeździe zawodnicy będą przekazywać ulotki, przy udzielaniu wywiadów 

będą wspominać o „Heliosie”, aby zachęcić okoliczne Gminy do odwiedzin naszego 

Centrum. 

Radny Andrzej Basarab stwierdził, że może warto byłoby zastanowić się nad tym, czy nie dać 

Klubowi więcej niż 42 100 zł. Radny obawia się, że środki o jakie ubiega się Prezes 

wystarczą na krótki okres i sytuacja za chwilę się powtórzy. Zaproponował zabezpieczenie 

środków do końca roku. Zwrócił uwagę, iż to nie są pieniądze kierowane na promocję,              

ale na stypendia. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu i nie omijać prawa. Złożył oficjalny 

wniosek o zwiększenie środków, aby nie wracać do tego tematu za miesiąc. 
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Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. Powiedział, że nikt tu nie omija prawa. 

Zaznaczył, że wymagało to trzytygodniowej pracy, aby nie zrobić czegoś niezgodnie                 

z zasadami, w taki sposób aby nie było kontroli z RIO lub NIK-u. 

Radny A. Basarab przeprosił, za to sformułowanie. Nie to miał na myśli. Dodał,                         

że podtrzymuje swój wniosek. 

Głos zabrał Radny Stefan Dymański. Powiedział, że wniosek pana Basaraba jest czysto wyjęty 

z jego przemyśleń. Oznajmił, że przecież wszyscy wiedzą jakie są potrzeby Klubu. 

Stwierdził, że Prezes na wczorajszym spotkaniu mówił o historii i potrzebach Klubu, 

oszkalował poprzedni Zarząd. Pan Dymański stwierdził, że przekazanie kwoty 42 tys. zł jest 

połowicznym rozwiązaniem, ponieważ tych środków starczy na góra dwa miesiące. Dodał,  

że przecież wszyscy deklarowali pomoc i chęć utrzymania klubu. Dlatego Radny jest za tym, 

aby zwiększyć środki. 

Przewodniczący Rady powiedział, że mówiono o pomocy, ale nie wprost z budżetu. 

Przewodniczący nie uchyla się od pomocy, ale zaznacza, że trzeba pozyskać środki 

sponsorów. Takie rozmowy będą prowadzone. Konkursy ogłaszane były na początku roku.  

Te stowarzyszenia, które mogły dostać dofinansowanie otrzymały. „Astra” nie dostała, 

ponieważ zmieniły się zasady. Procedury związane z ogłoszeniem konkursu przedłużyły się. 

Konkurs nie musi być ogłaszany co roku, może obejmować dłuższy okres. Co do wniosku 

Radnego Basaraba, Przewodniczący zapytał panią Skarbnik czy jest w stanie „na kolanie” w 

ciągu piętnastominutowej przerwy sprawdzić, czy Rada ma możliwość przekazania większej 

kwoty. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie da się w tak krótkim czasie tego sprawdzić.            

Wymaga to głębszej kalkulacji, komu zabrać, żeby tu przekazać. 

Głos jako kolejny zabrał Sekretarz Gminy. Zwrócił uwagę, że należy zastanowić się nad jedną 

rzeczą. Budżet Gminy jest jaki jest. Zapewnił, że Gmina chce pomóc Klubowi poprzez 

„wyprowadzenie na prostą”. W grudniu będzie zatwierdzony budżet na nowy rok i potem 

może być ogłoszony nowy konkurs. Jest szansa, że zostanie on ogłoszony wcześniej niż 

zwykle. Sekretarz dodał, iż panowie z byłego Zarządu Klubu zapewniali, że zawsze 

pokrywali z dotacji zobowiązania z poprzedniego roku. W obecnej sytuacji trzeba się 

zastanowić czy priorytetem jest utrzymanie klubu, czy refleksja, że nie będzie nas stać               

w przyszłości na utrzymywanie drużyn. Przez okres ośmiu miesięcy udało się Zarządowi 

pozyskać 40 tys. zł od sponsorów- może uda się pomnożyć tę kwotę. Podjęte zostały już              

ku temu kroki. Pan Sekretarz stwierdził, że nie stać nas na wprowadzenie Klubu do III ligi. 

Gmina ma zadania własne i to jest jako pierwsze, drugie to „Astra”. Nikt się nie odwraca            

od Klubu, trzeba jednak patrzeć na to przez pryzmat możliwości. 

Radny Basarab odpowiedział na wypowiedź Sekretarza. Stwierdził, że sytuacja budżetu jest 

jaka jest. Wyjaśnił, że nikt nie chce rozdawać niewiadomo jakich pieniędzy. On sam jest             

za oszczędnościami, ale jeżeli są zobowiązania to nie da się ich uniknąć. Radny obawia się,  

że sytuacja powróci za miesiąc. Poprosił, aby Prezes określił się jaką kwotę potrzebuje              

na uregulowanie na czysto wydatków w grudniu. 
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Prezes NKS „Astra” zaczął od tego, że w żaden sposób nie chce szkalować starego Zarządu 

jak powiedział jeden z Radnych. Uznał, że kwota ok. 10 tys. ratowałaby Klub w pełni               

do końca roku. Radny Basarab skomentował, żeby pan Prezes zastanowił się dobrze i nie 

zwrócił się za miesiąc lub dwa znów o pieniądze, bo dziś pomyłkowo wyliczył za mało.                

Niech Prezes określi kwotę wystarczającą do zamknięcia bilansu na czysto. 

Pan Żolik powiedział, że jest mile zaskoczony, że Radni chcą pomóc. Dodał, że 10 tys. zł 

wystarczy, aby w styczniu zacząć od zera. Klub ma dostać jeszcze 5 tys. zł od sponsora, 

trochę środków uzyska również od innych sponsorów. Na koniec powiedział, że taka kwota 

byłaby zadawalająca, ale jeżeli jest możliwość więcej „to fajnie”. 

Radny A. Basarab dodał, iż Klub musi zacząć oszczędzać. Nie może tak być, że w miarę 

jedzenia rośnie apetyt. Radny dodał, że nie zauważył, aby ktoś z trenerów zmniejszył sobie 

wynagrodzenia. Następnie zwrócił się do pani Skarbnik z pytaniem czy ma możliwość 

znaleźć te dodatkowe 10 tys. zł dla Klubu. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 8 tys. zł jest            

wstanie bez żadnej przerwy przekazać, wymaga to jedynie wniesienia zmiany do projektu 

uchwały. Jeżeli więcej pieniędzy to niestety wymagałoby to przerwy. 

Głos ponownie zabrał Prezes Żolik. Wyjaśnił, że Klub bardzo oszczędza. Dodał, że 8 tysięcy 

też starczy, stwierdził, że „po co robić dziś jeszcze zamieszanie”. Radny Basarab 

odpowiedział, że więcej Radni nie spotkają się, aby przekazać znowu pieniądze, bo Klubowi 

zabrakło. Zapytał: „nie zwróci się pan po więcej?” Prezes odpowiedział „tak, nie zwrócę się”. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI. 

Przerwa. | Po przerwie. 

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o zwiększenie środków przekazywanych dla NKS 

„Astra”: W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 13 głosów „za” oraz              

1 „wstrzymuję się”. Wniosek został przyjęty większością głosów.  

Głosowanie nad przyjęciem uchwały po wprowadzeniu zmiany: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 października 2011 roku                      

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 AD. 3. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zamknął XIII Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania posiedzenia: 9
00

-10
00

. 

Protokołowała 

Agata Siwińska 


