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PROTOKÓŁ NR XXVII/2012 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 9 SIERPNIA 2012 

 

 AD. 1. XXVII Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy                    

Krzysztof Grzywnowicz słowami: 

 „Otwieram XXVII Sesję Rady Gminy zwołaną na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy                

o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie.” 

Następnie Przewodniczący powitał zgromadzonych na posiedzeniu i stwierdził quorum.                 

W chwili otwarcia na Sesji obecnych było czternastu Radnych, później Rada obradowała               

w pełnym składzie – Radny Tomasz Stanisławczyk dotarł na posiedzenie później                       

(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 - zmian w budżecie gmina na 2012 rok – dyskusja, podjęcie uchwały, 

b) Druk nr 2 - powołania Skarbnika Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały. 

3. Zamknięcie sesji. 

Uwag do porządku obrad nie było. 

 AD. 2. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ: 

a) Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie gmina na 2012 rok – przedstawiła 

Zastępca Głównego Księgowego pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek. 

DYSKUSJA – BRAK 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego. 

Radni zauważyli, że Radny nie brał udziału w w/w posiedzeniu Komisji. 

Radny Mirosław Szymanek odpowiedział, iż nigdy nie było oficjalnie powiedziane, że jest On 

Wiceprzewodniczącym tej Komisji. Jednak stwierdził, iż materia ta nie jest mu obca i skoro 

jego koledzy z Komisji wydali pozytywną opinię On również tak by wskazał. Dodał,                      

iż zauważa tylko jedną wątpliwą sprawę- wzrost wynagrodzenia dla pracownika. Stwierdził, 

że nie chce jednak tego roztrząsać. Na koniec poinformował, że Komisja Budżetu wydała 

pozytywną opinię o omawianym projekcie uchwały. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski wyjaśnił, iż sprawa ta omawiana była na Komisji Budżetu. 

Wynagrodzenie podnosi się panu Sławkowi Konarskiemu. 
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Radny Szymanek stwierdził, że w takim razie już wszystko rozumie i nie potrzebuje dalszym 

wyjaśnień. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (bez Radnego Mirosława Szymanka). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 sierpnia 2012 roku                

w sprawie zmian w budżecie gmina na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b) Druk nr 2 – w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, 

podjęcie uchwały. 

 Wójt Gminy powiedział, że pani Katarzyna Kruszyńska zdobyła największą liczbę 

punktów w konkursie kwalifikacyjnym. Dodał, iż Komisję Konkursową stanowiły te same 

osoby co za pierwszym razem. Następnie Wójt powiedział, iż chciałby oddać głos 

Sekretarzowi Gminy, który był Przewodniczącym Komisji. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poinformował, że Wójt Gminy ogłosił drugi konkurs                    

na stanowisko Skarbnika Gminy. Następnie przedstawił cały proces konkursowy: 

 Na konkurs wpłynęło pięć ofert – wszystkie spełniały kryteria kwalifikacyjne.                  

Do tzw. przesłuchania podeszły cztery osoby – jedna osoba w dzień rozmów wycofała się.             

W skład Komisji wchodziło dwóch ekspertów: pani Skarbnik Powiatu Kołobrzeskiego                

oraz pani doktor z Politechniki Koszalińskie specjalizująca się w dziedzinie rachunkowości. 

Ponadto z Urzędu w Komisji udział brali: pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek – Zastępca 

Głównego Księgowego jednostki, pani Grażyna Jagiełowicz reprezentująca dział kadr oraz                           

jako Przewodniczący Komisji pan Sekretarz. 

Wszyscy uczestnicy konkursu posiadali doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. 

Jednak po prezentacji własnej osoby, przygotowania z zakresu budżetu i posiadanej wiedzy 

najlepsza okazała się pani Katarzyna Kruszyńska. Komisja jednogłośnie wydała pozytywną 

opinię odnośnie kandydatury tej pani – przyznała kandydatce największą liczbę punktów.              

Po tych słowach pan Sekretarz poprosił panią Kruszyńską o zaprezentowanie się. 

Pani Katarzyna Kruszyńska – kandydatka na skarbnika Gminy, powiedziała, iż pochodzi                  

z Krakowa, obecnie zamieszkuje w Darłowie. Posiada szesnastoletnie doświadczenie w pracy 

w księgowości. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Marketing                  

i Zarządzanie specjalność Rachunkowość. Pani Kruszyńska pracowała na stanowisku 

głównego księgowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w jednostkach 

budżetowych. Pani Kruszyńska dodała, że ma męża i dwoje dzieci. Na koniec powiedziała,             

iż ma nadzieję, że jest odpowiednią kandydatką na stanowisko Skarbnika Gminy Ustronie 

Morskie. 
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DYSKUSJA 

 Radny Mirosław Szymanek zabrał głos jako pierwszy. Zapytał czy pani Kruszyńska 

analizowała stan budżetu Gminy i czy wypracowała już jakieś wnioski odnośnie polityki 

finansowej? 

Pani Katarzyna odpowiedziała, że nie jest Jej obcy stan finansów Gminy. Przygotowując              

się do rozmowy kwalifikacyjnej analizowała sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 

bieżącego roku. Wie o dochodach zasilających budżet, wie również o obciążających budżet 

zobowiązaniach. Stwierdziła, iż nie potrafi odpowiedzieć na szczegółowe pytania, ponieważ 

nie wie co wpłynęło na wypracowane wyniki. Nie wie jeszcze jaka będzie polityka finansowa, 

gdyż nie wie dogłębnie jakie problemy ma Gmina. Dodała, że każdy problem będzie                      

na bieżąco analizowany przy tworzeniu budżetu. Na koniec zadeklarowała, iż może                      

się przygotować do rozmowy na ten temat, jeśli będą sobie tego życzyć Radni. 

Radny Szymanek stwierdził, że nie czas teraz na takie szczegółowe pytania. Zauważył, że plan 

nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. 

Pani Kruszyńska odparła, iż na pewno trzeba powziąć taką politykę, której założeniem będzie 

aby wydatki nie przekraczały dochodów. Dodała, iż zamierza szczegółowo przeanalizować 

budżet, chce przyjrzeć się także finansom jednostek podległych. 

 Radna Anna Britzen zabrała głos jako kolejna. Stwierdziła, że pani Kruszyńska 

powiedziała, iż pochodzi z Krakowa, a teraz mieszka w Darłowie. Radna zapytała                       

czy zasiedliła się już na stałe w Darłowie? 

Pani Kruszyńska odpowiedziała, że jeszcze się nie osiedliła. Stwierdziła, że nie jest dla Niej 

problemem zmiana miejsca zamieszkania. Mąż pani Katarzyny jest pracownikiem Urzędu 

Morskiego na kierowniczym stanowisku. Będzie starał się o przeniesienie w okolicę Ustronia, 

gdyby pani Katarzyna została powołana na Skarbnika. 

 Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie jest zdziwiony, że pani Kruszyńska                   

na pytania na temat sytuacji finansowej Gminy odpowiada ogólnie. Stwierdził, iż skoro 

zapoznała się ze sprawozdaniem za I półrocze to wie, że stan finansów jest naprężony. Trzeba 

znaleźć złoty środek poprawy tego stanu. Radny uważa, iż trzeba przyjrzeć się podległym 

jednostkom. Obciążenia są duże, wydatki przekraczają dochody, Gmina nie da sobie rady, 

trzeba szukać oszczędności. Następnie Radny zapytał czy w takim kierunku przyszła pani 

Skarbnik będzie szła? Dodał, iż Rada oczekuje, iż w niedalekiej przyszłości wskaże kierunki 

swojego działania. 

Pani Katarzyna Kruszyńska stwierdziła, że nie do końca może zgodzić się z tym, iż wydatki 

przewyższają dochody, ponieważ z tego co zdążyła przeanalizować wynika, że się pokrywają. 

Wyjaśniła, iż nie analizowała jeszcze budżetów jednostek podległych, więc może nie 

wszystko zaobserwowała. Dodała, iż rolą skarbnika jest wskazać rozwiązania dotyczące 

budżetu, dlatego chętnie przygotuje się i porozmawia na ten temat później. 

Radny odparł, że w ogólnych działach może to się zamyka. Trzeba jednak przyjrzeć się 

jednostkom podległym. W budżecie na 2013 rok będzie trzeba pokazać co należy zmienić. 
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Następnie Radny dodał, iż w naszej gminie przyzwyczajono się, że jak coś jest zapisane                  

w budżecie to trzeba to mieć. Radny uważa, że tak nie jest, nie zawsze to co się zaplanuje 

można dać. Stwierdził, że szkoda, że nie ma nikogo z jednostek podległych, usłyszeliby                  

w jakim kierunku trzeba będzie wprowadzać zmiany. 

Radny Stefan Dymański zabrał głos. Uznał, że wchodzi się w dyskusję mało merytoryczną. 

Stwierdził, że takie wypowiedzi są próbą zrekompensowania swoich zachcianek. Radny 

uważa, iż zmiany budżetu destabilizują prace jednostek. Ograniczenia powinno założyć już                 

na początku roku. Lepiej jest potem dać więcej, niż zabierać. Jednostki muszą planować 

swoją działalność, powinny się samo gospodarzyć. Ciągłe zmiany to jest zła działalność. 

Rada zazwyczaj zabiera środki jednostkom, a krach w budżecie nie wynika z nadmiernych 

wydatków tych jednostek. One już tną koszty. Zła sytuacja wynika z tego, że nieruchomości 

się nie sprzedają. Radny dodał, iż od dwóch lat słyszy tylko o cięciach w jednostkach i dziś 

znowu się o tym mówi. Nowy skarbnik musi to wziąć pod uwagę przy tworzeniu budżetu            

na 2013 rok. Trzeba trzymać się tego, że lepszym jest powiedzieć, że ma się mniej i potem 

dołożyć, niż zabierać, lepiej to wygląda. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż dyskusja odbiega od tematu. Poprosił o pytania                      

do kandydatki na Skarbnika. Czas na takie dyskusje przyjdzie później. Stanowiska odnośnie 

budżetu tak jak dziś na pewno będą się ścierać. Wraz z przyszłą panią Skarbnik trzeba będzie 

starać się wypracować wspólne rozwiązanie. 

 Wójt Gminy powiedział, aby Radni nie przejmowali się tak finansami, dług się obniża. 

Dodał, iż wielokrotnie rozmawiał i dalej będzie rozmawiał z kierownikami jednostek,                  

aby kontrolowali wydatki, aby nie przekraczały one dochodów. Inwestycje idą do przodu. 

Dziś zostanie podpisana umowa na budowę drogi Gwizd – Grąbnica. 

Radny Basarab odparł, iż nie może zgodzić się z tym, aby Radni nie przejmowali się sytuacją 

finansową gminy. Gdy radni są czujni Wójtowi lepiej się funkcjonuje, łatwiej jest 

podejmować decyzje. 

Wójt odpowiedział, że to prawda. 

 Radna Britzen ponownie zabrała głos. Stwierdziła, że Gmina przez długi okres 

funkcjonowała bez Skarbnika. Pani Iza profesjonalnie i sumiennie wykonywała swoją pracę 

wypełniając po części tę funkcję. Poprosiła, aby podjąć dziś tę uchwałę. 

 Radny Szymanek powiedział, że wiadomo dlaczego odwołano poprzednią panią 

Skarbnik – za brak możliwości współpracy z Wójtem. Oceniać współpracy nowego Skarbnika 

jeszcze nie można. Zapytał panią Kruszyńską jak wyglądała współpraca z Wójtem, czy mają 

wspólne założenia, czy podejścia do zagadnień budżetowych różnią się? 

Pani Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, iż nie rozmawiała z panem Wójtem na temat 

budżetu. Musi zapoznać się ze szczegółami spraw, aby móc się wypowiadać. Na razie jest            

na etapie powołania i pani Kruszyńska zaproponowała, żeby na tym w tej chwili się skupić. 

Dodała, iż są to finanse, gdzie dane muszą być konkretne. Nie ma mowy o „laniu wody”. 

Musi się przygotować, przeanalizować poszczególne zagadnienia i wtedy będzie mogła 

przedstawić swój obraz sprawy. 
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 Radny Basarab zapytał czy będzie pani mogła od razu podjąć pracę po powołaniu? 

Pani Kruszyńska powiedziała, że ostatnio pracowała w „Brico Marche” na stanowisku 

głównego księgowego. Obecnie jest na okresie wypowiedzenia, który trwa zgodnie z umową 

dwa tygodnie. Stwierdziła, iż nie wyobraża sobie i nie może sobie pozwolić na to, aby odejść 

z dnia na dzień. Prowadziła pełną księgowość, więc nie może wszystkiego ot tak porzucić. 

Pani Prezes jest na etapie poszukiwania nowego księgowego. Do czasu znalezienia nowego 

pracownika i przekazania dokumentacji pani Kruszyńska w weekendy będzie dalej pracować 

w tej firmie. Na koniec dodała, że będzie to tylko okres przejściowy. 

ZAMNKIĘCIE DYSKUSJI 

Przerwa. | Po przerwie. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXVII/187/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 sierpnia 2012 roku                

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ustronie Morskie została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady, Wójt, Sekretarz Gminy oraz Radni 

pogratulowali pani Katarzynie Kruszyńskiej powołania na Skarbnika Gminy. 

Wójt Gminy podziękował Radnym za jednogłośne podejście do sprawy. Po takim długim 

okresie Gmina Ustronie Morskie ma Skarbnika. Dodał, iż ma nadzieje, że nie zawiedzie 

Radnych oraz nowej pani Skarbnik, oraz że będzie im się dobrze współpracowało. Następnie 

pan Wójt podziękował pani Izie Kmiecik vel Kaczmarek za pracę jakiej się podjęła. 

Poinformował, że z dniem dzisiejszym pani Iza awansuje- zostaje Głównym Księgowym 

Urzędu. 

Pani Katarzyna Kruszyńska podziękowała za zaufanie i aprobatę. Powiedziała,                             

iż ma nadzieję, że nie zawiedzie tego zaufania 

 AD. 3 ZAMKNIĘCIE SESJI 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz w związku z wyczerpanie 

porządku obrad podziękował zgromadzonym za udział w posiedzeniu i zamknął XXVII 

posiedzenie Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Miejsce obrad: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

Czas trwania posiedzenia: 8
00

 – 8
50

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


