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PROTOKÓŁ NR XXVII/2016 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne. 

Otwarcie. 

2. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXVII Sesję Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim. Przywitała Radnych, Wójta, Panią Skarbnik, Pana Mecenasa, Pana 

Sekretarza, Kierowników jednostek oraz przybyłych gości. Stwierdziła quorum, na 15 

Radnych obecnych 8 Radnych (nieobecni: Radny Dziewiałtowicz, Radny Grzywnowicz, 

Radna Kręglewska, Radny Leciaho, Radny Rymaszewski, Radny Tomala, Radny Wajgert), 

Rada władna do podejmowania uchwał.  

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmniejsza się dochody budżetu 

gminy na 2016 rok o kwotę -878.201,38, zł, z tego: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę  

226.000,00 zł; zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę -1.104.201,38 zł; zmniejsza się 

wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę -2.683.809,01 zł, z tego: zwiększenie wydatków 

bieżących o kwotę 201.352,37 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę  -

2.885.161,38 zł, 

Przyszedł Radny Grzywnowicz i Radny Dziewiałtowicz. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmian po stronie dochodów 

bieżących dokonano w związku z: 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem 

226.000,00 zł.  Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność kwota 1.104.201,38 zł. Zmian po stronie wydatków bieżących 

dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność – ogółem 30.000,00 zł 

Dział 630 Turystyka kwota 10.000,00 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 21.500,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 54.597,11 zł 

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota  20.530,74 zł  

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem 21.100,00 zł 
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Dział 852 Pomoc społeczna – ogółem 0, 00 zł – zmiany między paragrafami  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 21.272,00 zł  

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem 63.414,00 zł. Zmian po stronie wydatków majątkowych 

dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność – ogółem -2.895.161,38 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: dochodami budżetu w kwocie, 

32.453.626,55  zł, z tego: dochody bieżące 26.898.066,55 zł, dochody majątkowe 

5.555.560,00 zł; wydatkami budżetu w kwocie 31.422.016,93  zł, z tego  wydatki bieżące 

24.943.780,26  zł,  wydatki majątkowe 6.478.236,67  zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w związku z brakiem 

pytań z art. 39 ust. 1 zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji 

ustosunkowania się do właściwych wniosków i wydania opinii, ponieważ opinia nie została 

wydana. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że przerwę trzeba przegłosować większością głosów, 

jeśli przerwa będzie przegłosowana, to można taką przerwę zarządzić. Powiedział, że stawia 

wniosek formalny o przegłosowanie przerwy, jeżeli nie, prosi, aby procedować dalsze obrady 

sesji zgodnie z ustawą o samorządzie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie jest mowa, że quorum ma podejmować, czy Pani 

Przewodnicząca taka decyzję podjęła czy inną. Dodał, że art. 39 ust. 1 określa, że 

Przewodnicząca taką decyzję podejmuje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że ogłasza przerwę do 

29.11. do godziny 13:00. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pani Przewodnicząca nie 

ma takich uprawnień. 

Radny Andrzej Basarab zapytał Pana Mecenasa, czy taka przerwa powinna być 

przegłosowana.  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że jeżeli jest sesja Rady Gminy i pada 

formalny wniosek w sprawie ogłoszenia przerwy, jeden z Radnych zgłasza to, jako wniosek 

formalny, aby przegłosować czy przerwa może się odbyć, uważa, że taki wniosek formalnie 

powinien zostać poddany pod głosowanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie poddaje się pod 

głosowanie. Dodała, że może zrobić przerwę.  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że padła wątpliwość ze strony Radnego, 

zgłosił wniosek formalny, który powinien być poddany pod głosowanie.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy art. 39 nie funkcjonuje. 

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że funkcjonuje. Dodał, że jeżeli jest 

wątpliwość Przewodniczący może zarządzić przerwę, ale jeśli w trakcie przerwy pojawi się 

wniosek to należy go przegłosować.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pani Przewodnicząca jest 

od prowadzenia sesji, a nie od decydowania większości.  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że padła wątpliwość. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w trakcie przerwy. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie było przerwy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w związku z tym, że Pan 

Przewodniczący Komisji Budżetu nie zwołuje na wniosek Wójta komisji nie ma możliwości 

procedowania. Dodał, że prosił, ale w związku z sytuacją odbyła się tydzień temu sesja 

nadzwyczajna. Przypomniał, że ma prawo zwołać sesję i sesja odbyła się drugi raz tylko, 

dlatego, że komisja się nie zwołała, a są pilne sprawy wymagające zmiany w budżecie. 

Przypomniał, że Pani Skarbnik dopiero przedstawiła plan zmian w budżecie, wszyscy 

odsłuchali, nikt nie zabrał głosu. Pan Andrzej Basarab złożył wniosek formalny i trzeba go 

przegłosować. Oznajmił, że Radni wprowadzają destrukcję i przerwa nie jest potrzebna.   

Radny Andrzej Basarab powiedział, że albo Pani Przewodnicząca przeprowadzi głosowanie 

nad jego wnioskiem, albo niech powie do protokołu, że odmawia przegłosowania.  

Wyszedł Radny Leciaho i Radny Grzywnowicz.  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że art. 39 ma charakter porządkowy. 

Przewodniczący może ogłaszać krótkie przerwy w trakcie sesji, natomiast, jeżeli pojawia się 

wniosek formalny, należy poddać go pod głosowanie, a jeśli Rada nie wyrazi takiej zgody 

kontynuować sesję.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że prosi, aby poddać pod głosowanie wniosek Pani 

Przewodniczącej o ogłoszenie przerwy do dnia 29.11.2016 roku. Dodał, że jego wniosek jest 

formalny, aby poddać wniosek Przewodniczącej pod głosowanie o przeprowadzenie przerwy, 

jeśli uzyska większość.  

Wszedł Radny Zenon Wajgert. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że art. 37 określa, że Przewodniczący Rady udziela 

głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności min. 

zarządzenia przerwy. Pkt. 2 stanowi, że wnioski formalnej natury Przewodniczący Rady 

poddaje pod dyskusję, po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” 

poddaje pod głosowanie. Przypomniał, że statut jest obowiązujący i prosi, aby procedować 

zgodnie ze statutem.  



str. 4 
 

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym mówi, że zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady 

oraz prowadzenie obrad Rady. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że prosi, aby zachować się 

zgodnie z prawem i poddać pod głosowanie.  

 

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Andrzeja Basarab:  

 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 

Oddano 2 głosy „przeciw” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Bernadeta Borkowska 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

Sekretarka ds. obsługi Rady Joanna Korczyk zapytała, czy Pan Wajgert w ogóle nie 

głosował. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie głosował, ponieważ nie wpisał się na listę. 

 

GŁOSOWANIE projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 



str. 5 
 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radna Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2016 

roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 została przyjęta większością głosów. 

 

Druk nr 2– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w związku podjęciem uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 należy dokonać zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej. Dodała, że zmiany po stronie dochodów wynoszą 32 456 626, 55 zł, 

natomiast po stronie wydatków 31 422 016, 93 zł. Powiedziała, że rozchody pozostają bez 

zmian, natomiast przychody to zmniejszenie środków z tyt. Planowanej emisji obligacji na 

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. 

GŁOSOWANIE projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2016-2025 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
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Uchwała nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2016 

roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 została 

przyjęta większością głosów. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podziękował za podjęcie uchwały. 

Dodał, że dzięki tej uchwale pracownicy fizyczni gminy i jednostek otrzymają na 11 listopada 

skromne premie uznaniowe. Na ostatniej sesji Pani Skarbnik tłumaczyła wszystko, nie chce 

mu się wierzyć, że jest takie fanatyczne podejście. Poprosił, aby po jego urlopie spotkać się w 

grupach, podgrupach i rozmawiać, aby budować dla dobra gminy i mieszkańców.  

Wyszedł Radny Zenon Wajgert. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jeszcze raz wnioskuje, aby Pani Przewodnicząca 

rozpatrzyła przywrócenie obrad do poprzedniego stanu, żeby Kierownicy i Sołtysi nie 

siedzieli za plecami Radnych. Prosi, aby Pani Przewodnicząca przemyślała, ponieważ nie jest 

to do końca przemyślane. Prosił, aby uszanować tych ludzi, i przywrócić, aby siedzieli przy 

stole, ponieważ pracują również dla dobra gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w związku 

z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXVII sesję Rady Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 13:00 – 13:38 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 


