
PROTOKÓŁ NR XLV/2013 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 R. 
 

 

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XLV Sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie, powitał wszystkich zgromadzonych   

b) Przewodniczący stwierdził quorum – w sesji udział wzięło dwunastu Radnych– ( brak 

Radnego Piotra Baryckiego, Radnego Roberta Sarabana oraz radnego Mirosława Szymanka- 

lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że jest autopoprawka do druku nr 1. Zapytał Radnych czy 

są jakieś uwagi.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że w §5 tworzy się rezerwę w kwocie 56 500,00 złotych na 

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przeprosił za nie obecność pana Wójta.  

  

 

AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW: 

 

  – nr XLIV/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada  2013 r. 

 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

AD. 3 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcom. 

 

Zbigniew Obrocki Izba Rolnicza zapytał czy Gmina posiada wyliczenia jakie dochody 

dostaje za sortowanie śmieci i ewentualnie jakie kary są przyznawane za nie posortowane 

śmieci.  



 

Przewodniczący Rady zaprosił pana Zbigniewa na Komisję Budżetu, która ma się odbyć 

w poniedziałek 23 grudnia 2013 roku o godzinie 8:00. Dodał, że pani Skarbnik chce 

rozszerzyć i przybliżyć ten temat dla wszystkich na Komisji.  

 

AD. 4 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

1) Druk nr 1- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2) w kwocie 

 30.640.809,00zł, 

z tego: 

1) dochody bieżące  

21.801.532,00 zł, 

2) dochody majątkowe  

8.839.770,00 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3,4) w kwocie  

29.420.809,00zł, 

z tego: 

1) wydatki bieżące  

21.676.139,00 zł, 

2) wydatki majątkowe  

7.744.670,00 zł. 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie  

1.220.000,00 zł, 

która zostanie przeznaczona na: 

1) spłatę rat kredytów w kwocie  

80.000,00 zł, 

2) spłatę rat pożyczek w kwocie  

 40.000,00 zł, 

3) wykup papierów wartościowych w kwocie  

 1.100.000,00 zł. 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu  w kwotach: 

1) przychody  

0,00 zł, 

2) rozchody  

1.220.000,00 zł, 



§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w kwocie 

 197.921,00 zł, 

2) celowe w kwocie 

 992.170,00 zł, 

a) realizacja 

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

 56.500,00 zł, 

b) rezerwa 

inwestycyjna 

 935.670,00  zł 

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu  

terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 6,7). 

§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie  

300.000,00 zł, 

 tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 15) 

2. Ustala się wydatki w kwocie 

  294.000,00 zł, 

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  

problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9) 

3. Ustala się wydatki w kwocie 

  6.000,00 zł. 

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 

(Załącznik Nr 9) 

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz  

emitowanych papierów wartościowych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki  

samorządu terytorialnego, do kwoty  

1 500 000,00  zł, 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty   

1 220 000,00 zł. 

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 8, 

 do wysokości kwot w nim określonych. 

§ 10. Ustala się dotacje: 

1) dla jednostek 

sektora finansów publicznych: 

a. podmiotowe  w kwocie (Załącznik Nr 10) 

  844.782,00 zł, 



b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 11)   

3.000,00 zł, 

2) dla jednostek 

spoza sektora finansów publicznych: 

a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego  

dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12)   

 366.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy po przedstawieniu projektu odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie w/w projektu uchwały ( kserokopia opinii w załączeniu do 

niniejszego protokołu).  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że prace nad projektem budżetu odbywały się wspólnie. 

Dodał, że został on bardzo szczegółowo opracowany i omówiony. Poinformował, że zostało 

wprowadzonych parę zmian. Oznajmił, że Komisja Wspólna wydała pozytywną opinię. 

 

Zbigniew Obrocki Izba Rolnicza zapytał jaka  była suma w tamtym roku, a jaka jest obecnie 

roku przeznaczona z izby rolniczej. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że 6 tysięcy i jest to porównywalna kwota do roku 

ubiegłego. Zapytał co oznacza §13 „ Upoważnia się Wójta do:”. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są to coroczne uwzględniane zapisy. Dodała, iż są to 

zmiany, które pan Wójt może dokonywać między paragrafami. Oznajmiła, że jeżeli wystąpi 

nadwyżka w którymś z paragrafów to ma on upoważnienie do przesunięcia środków. 

Poinformowała, że przesuwa tylko daną kwotę między paragrafami i zadaniami, ale tylko w 

jednym dziale. Następnie dodała, że upoważnia się również Wójta do uposażenia i 

wynagradzania ze stosunku pracy. Powiedziała, że Wójt jako kierownik zakładu pracy musi 

mieć upoważnienie do wynagradzania pracowników.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych  

Oddano 12  głosów „za”. 

Uchwała nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 2- w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2014-2025. 

Przewodniczący Gminy oznajmił, że na Wspólnym Posiedzeniu Komisji była przedstawiona 

już sprawa. Dodał, że opinia była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych  

Oddano 12  głosów „za”. 



Uchwała nr XLV/309/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025 

została podjęta jednogłośnie. 

 

 Druk nr 3- w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Ustronie 

Morskie.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w  treści uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie 

nr XXXVII/249/2013  podjętej w dniu 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu 

uregulowania odszkodowania za drogi  w § 1 został zapisany zwrot „wolę zapłaty”, o tym 

kształcie uchwała została podpisana przez Przewodniczącego Rady oraz umieszczona w BIP 

Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 14 kwietnia 

2013 r. oraz na Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 25 kwietnia 2013 r. został 

przegłosowany projekt uchwały z zapisem w § 1 „ wolę uregulowania”. W związku z  

powyższym należało oczywistą omyłkę pisarską sprostować w sposób w jaki przyjęta została 

prostowana uchwała.  Dodał, że błędu dopatrzył się na posiedzeniu Komisji Budżetu. 

Oznajmił, że pod w/w uchwałą widnieje jego podpis i czuje się zobowiązany do sprostowania 

zaistniałej omyłki.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych  

Oddano 12  głosów „za”. 

Uchwała nr XLV/310/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie została podjęta 

jednogłośnie. 

 

AD. 5.  INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ. 

 

Radna Wioletta Tomoń zapytała komu pan Wójt udzielił po raz pierwszy ślubu. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że nie odpowie na to pytanie ponieważ nie zna nazwiska. 

Powiedział, że na stronie internetowej jest informacja bądź można podejść do USC. 

 

AD. 6 I 7. INTERPRETACJE I ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby punkt 6 i 7 połączyć w jeden punkt.  

Sekretarz Gminy poinformował, że Sołtys Szydłowski oraz Sołtys Jastrzębska przesyłają 

wszystkim serdeczne życzenia. Dodał, że nie mogli się pojawić na dzisiejszej sesji.  

 

AD. 8. ZAMKNIĘCIE SESJI 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz serdecznie podziękował wszystkim 

Dyrektorom i Kierownikom jednostek za życzenia świąteczne oraz sam życzył wszystkim 



Wesołych i Spokojnych Świąt. Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknął XLV Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania sesji: 8
30

 – 9
05

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

Protokołowała 

Aneta Matuszewska 


