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PROTOKÓŁ NR XIII/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 24 LISTOPADA 2015 ROKU ZWOŁANEJ W TRYBIE PILNYM 

1. Sprawy organizacyjne 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XIII Sesję Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim zwołaną 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 15 Radnych – 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 „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 

pożytku publicznego na rok 2016”- dyskusja, podjęcie uchwały;– dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

Inspektor ds. kadrowych i oświaty Grażyna Jagiełowicz powiedziała, że ustawa z dnia 

23.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na Gminę 

obowiązek uchwalenia co roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

organizacjami pożytku publicznego. Poinformowała, że Gmina jako jednostka organizacyjna 

skupia w sobie różnego rodzaju potrzeby wynikające z zaspakajania najważniejszych potrzeb 

społeczeństwa zamieszkującego w Gminie. Dodała, że aby te potrzeby zrealizować Gmina 

powinna współpracować z organizacjami pożytku publicznego, które by realizowały część 

zadań będących zadaniami własnymi Gminy. Dopowiedziała, że aby formę tej współpracy 

określić buduje się plan współpracy, który określa jak współpraca ma wyglądać, wskazując na 

zarys polityki jednostki samorządu terytorialnego oraz jakie będą obszary działania Gminy, w 

których współpraca będzie się skupiać. Powiadomiła, że program określa główne cele, 

wskazuje kto będzie go realizował, określa zasady współpracy, wskazuje jak będą 

realizowane zadania, jaki będzie okres realizacji zadań, wysokość środków oraz ocenę 

realizacji tego programu w roku następnym. Poinformowała, że nie wszystkie rzeczy są 

określone w programie rocznym, ponieważ są w nim uściślane  obszary, które będą dotyczyły 

Gminy Ustronie Morskie. Podkreśliła, że będą to przede wszystkim konkursy otwarte na 

konkretne zadania oraz konsultacje społeczne. Dodała, że można współpracę prowadzić w 

ramach wynajmowania pomieszczeń organizacjom pozarządowym co będzie pomocniczością 

bez operacji finansowych. Dopowiedziała, że wszystkie zadania o których mówi program są 

unormowane z określeniem konkretnych kwot w uchwale na rok następny. Powiadomiła, że 

program określa jak powołuje się komisje, które będą pracowały nad oceną ofert w ramach 
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konkursu na zadania konkretne z organizacjami, które będą realizowały zadania na terenie 

Gminy. Podsumowała, że program określa obszar na którym Gmina może się skupiać w 

przyszłym roku w ramach realizacji zadań przy pomocy programu, a dotychczasowa 

współpraca z organizacjami była odbierana przez społeczeństwo pozytywnie. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy tylko Wójt podejmuje decyzję, komu środki 

przyznać.  

Inspektor ds. kadrowych i oświaty Grażyna Jagiełowicz powiedziała, że w tym celu jest 

powoływana komisja opiniująca w której skład wchodzą prócz pracowników merytorycznych 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie będą brały udziału w danym obszarze 

działania. Dodała, że po sprawdzeniu oferentów Wójt wydaje decyzję. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że według § 12 ust. 4 Wójt Gminy przedłoży Radzie 

sprawozdanie. Zapytał, czy Wójt może przedłoży Radzie sprawozdanie czy ma przedłożyć 

sprawozdanie. 

Inspektor ds. kadrowych i oświaty Grażyna Jagiełowicz odpowiedziała, że przedłoży. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (brak Radnego Żołnierczuka) 

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 listopada 2015 roku                             

w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 

2016” została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska wyczerpaniu porządku obrad 

zamknęła XIII sesję Rady Gminy Ustronie Morskie zwołaną w trybie pilnym przez Wójta 

Gminy Ustronie Morskie Jerzego Kołakowskiego. 

 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 

 

 

 

 

 


