
PROTOKÓŁ NR XLII/2013 

Z  NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA  2013 R. 
 

 

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XLI Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie oraz powitał wszystkich zgromadzonych. 

 b) Przewodniczący stwierdził quorum – w sesji udział wzięło trzynastu Radnych– nie 

obecny Radny Marek Iwańczyk oraz Radny Tomasz Stanisławczyk. (lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zwrócił się do Wójta Gminy Ustronie Morskie 

Jerzego Kołakowskiego o uzasadnienie dzisiejszego spotkania oraz kilka słów wyjaśnień. 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie przeprosił wszystkich za zwołanie Nadzwyczajnej Sesji. 

Dodał, że sprawa jest bardzo ważna, bo dotyczy Poręczeń Dorzecza Parsęty i są to 4 uchwały. 

 

Sekretarz Gminy Ustronie Morskie Tomasz Grobla poinformował, że sprawa dotyczy 

zaciągniętej pożyczki, dodał, iż jest to umowa z 2007 roku. Oznajmił, że Gmina 27.08.2013 

roku otrzymała pierwsze pozytywne zawiadomienie. Dodał, że Dorzecze Parsęty wystąpiło do 

wszystkich podmiotów o przyjęcie nowych uchwał. Stwierdził , iż 4.09.2013 roku Gmina 

dostała nowy wniosek oznajmił, że tłumaczy to wszystko celem  wyjaśnienia zwołania Sesji 

Nadzwyczajnej. Ponadto dodał, że Urząd czekał z tym tak długo, aż zaczną podejmować 

uchwały inne samorządy.  

 

Wójt Gminy poinformował zebranych, iż Gmina Ustronie Morskie jest jedną z ostatnich 

podejmującą takie uchwały. Dodał, iż 5 samorządów nie uczestniczy w tym projekcie. 

 

Sekretarz Gminy dodał, że ktoś świadomie podjął decyzję o tych zmianach. 

 

 

AD. 2.  PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

A) Druk nr 1- w sprawie zmiany uchwały w sprawie poręczenia przez Gminę Ustronie Morskie 

weksla „in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 

tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki inwestycyjnej udzielonej ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 855.880,00 

złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 00/100) 

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w 

dorzeczu Parsęty”, powiększonej o kwotę odsetek. 
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Głównej Księgowej Urzędu pani Izabeli Kmiecik vel 

Kaczmarek w sprawie  przedstawionych zmian.  

 

Główna księgowa stwierdziła, iż obecna kwota wynosi 12.279, 70 złotych, ze względu na 

wyłączenie Gminy Szczecinek oraz, że upoważnienie Wójta do podpisania deklaracji 

wekslowej do kwoty 17.835,27 złotych czyli 2,78%  kosztów realizacji projektu. 



Pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek oznajmiła, iż w związku z planowanym podpisaniem 

aneksu gminy i miasta biorące udział w poręczeniu są zobowiązani do jej podpisania. 

Do wyłącznych właściwości rady Gminy należy uchwalenie projektu.  

 

Radny Mirosław Szymanek zapytał czy chodzi tylko o kwotę oprocentowania.  

 

Pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek odpowiedziała, że chodzi tylko i wyłącznie o kwotę 

oprocentowania. 

 

GŁOSOWANIE: 

 

W głosowaniu udział wzięło trzynaścioro Radnych (nieobecny Radny Marek Iwańczyk oraz 

Radny Tomasz Stanisławczyk) 

 

Oddano 13 głosów „za” 

 

Uchwała nr  XLII/289/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 października 2013 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poręczenia przez Gminę Ustronie Morskie 

weksla „in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 

Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki inwestycyjnej udzielonej ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 

855.880,00 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt 

złotych i 00/100) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka 

wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”, powiększonej o kwotę odsetek została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) Druk nr 2 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie 

Morskie na 2013 rok przedstawiła Główna księgowa. 

 

Pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek poinformowała, że na podstawie art. 94 ustawy  

o finansach publicznych kwota poręczeń określana jest w uchwale budżetowej. Dodała, iż 

uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 nie określa kwoty 

poręczeń. Poinformowała, iż z racji planowego udzielenia związkowi poręczenia uchwała 

budżetowa ulega zmianie poprzez dodatnie w paragrafie 13 pkt. 7 o treści  „Upoważnia się 

Wójta do udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 17.835,27 złotych”. 
 

GŁOSOWANIE: 

 

W głosowaniu udział wzięło trzynaścioro Radnych (nieobecny Radny Marek Iwańczyk oraz 

Radny Tomasz Stanisławczyk) 

 

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr  XLII/290/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 października 2013 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie 

Morskie na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.  



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) Druk nr 3- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 przedstawiła Główna 

księgowa. 

 

Pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek poinformowała, iż w związku koniecznością urealnienia 

planu wydatków na ewentualne spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami pożyczki 

inwestycyjnej projekt uchwały  zawiera zmianę polegającą na zwiększeniu planu wydatków 

bieżących o kwotę 492,00 złotych. 

 

GŁOSOWANIE: 

 

W głosowaniu udział wzięło trzynaścioro Radnych (nieobecny Radny Marek Iwańczyk oraz 

Radny Tomasz Stanisławczyk). 

 

Oddano 13 głosów „za” 
 

Uchwała nr  XLII/291/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 października 2013 

roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 została podjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu  

 

d) Druk nr 4 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 przedstawiła 

Główna księgowa. 

 

Pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek poinformowała, iż w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej gminy na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały dokonano 

urealnienia planu dochodów i wydatków zmienionym w wyniku wprowadzenia zmian w budżecie na 

okres od 27 czerwca 2013 roku. Ponadto dodała, iż dokonano korekty planu wydatków w związku z 

planowaną zmianą kwoty poręczenia w latach przewidzianych do spłaty pożyczki przez Związek 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty to znaczy do roku 2021.  

 

GŁOSOWANIE: 

 

W głosowaniu udział wzięło trzynaścioro Radnych (nieobecny Radny Marek Iwańczyk oraz 

Radny Tomasz Stanisławczyk) 

 

Oddano 13 głosów „za” 
 

Uchwała nr  XLII/292/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 października 2013 

roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu  

 

  

 

 



AD. 3.   ZAMKNIĘCIE SESJI. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamknął XLII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania sesji: 8
00

 – 8
30

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

Protokołowała 

Aneta Matuszewska 

 

 


