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PROTOKÓŁ NR XLVIII/2013  

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 12 LUTY 2014 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa 

Grzywnowicza XLVIII Sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Andrzej Basarab rozpoczął słowami:  

„Otwieram XLVIII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie zwołaną na podstawie art. 20 ust.  

3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy.” 

Następnie Wiceprzewodniczący powitał zgromadzonych i stwierdził quorum – obecnych 

dwunastu Radnych ( Brak Przewodniczącego Rady Krzysztofa Grzywnowicza, Radnej Ireny 

Krawczyk oraz Radnego Roberta Sarabana -lista obecności stanowi załącznik nr do 

niniejszego posiedzenia). 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że: 

I. 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  

· 347.475 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. rekompensaty utraconych dochodów 

z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

· 2.221,58 zł wpływem dochodów - odszkodowania za szkody w mieniu GOSIR.  

II. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:  

Dział 750 Administracja publiczna 

 6.100 zł planowanym przystąpieniem gminy do Związku Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 04.02.2014r.  

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 - 14.814 zł urealnieniem planu wydatków dot. poręczeń Gminy Ustronie Morskie.  
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Dział 758 Różne rozliczenia 

· 31.079,58 zł zwiększeniem rezerwy bieżącej.  

Dział 801 Oświata i wychowanie  

· 40.000 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli w Szkole Podstawowej,  

· 32.000 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli w Przedszkolu Publicznym,  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

· - 100.000 zł urealnieniem planu wydatków przeznaczonych na kompleksowe ubezpieczenie 

mienia gminy, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 07.02.2014 r.  

Dział 926  Kultura fizyczna  

· 2.221 zł koniecznością zakupu materiałów do naprawy mienia GOSiR w związku 

z przyznaniem odszkodowania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji z dnia 22.01.2014 r.  

III. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z:  

Dział 750 Administracja publiczna 

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. inwestycji pn. „Zakup komputerów do Urzędu Gminy” 

ze względu na konieczność zakupu kamery internetowej (8.000 zł).  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

· 353.110 zł wniesieniem wkładu pieniężnego – udziału Gminy do Spółki pn. Gminna Energia 

Ustronie Morskie,  

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. inwestycji pn. ”Budowa elektrowni słonecznej z ogniw 

fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN 

i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach  

nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie” 

(15.500 zł).  

Następnie dodała, iż: 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:  

1) dochodami budżetu w kwocie       33.638.026,26 zł,  

 z tego: 

1. dochody bieżące        22.158.749,26 zł,  

2. dochody majątkowe        11.479.277,00 zł;  

2) wydatkami budżetu w kwocie       33.845.026,26 zł,  

 z tego: 

1. wydatki bieżące          

          21.660.246,26 zł,  



3 

 

2. wydatki majątkowe          

          12.184.780,00 zł;  

3) deficytem budżetu w kwocie       207.000,00 zł  

który zostanie pokryty przychodami z tyt. 

1. wolnych środków        1.427.000,00 zł  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Radny Tomasz 

Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

 W trakcie posiedzenia doszedł Radny Robert Saraban- obecnych na XLVIII Sesji Rady 

Gminy trzynastu Radnych.  

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr XLVIII/330/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 lutego 2014 roku  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014  została podjęta jednogłośnie. 

B. Druk nr 2- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie  

na lata 2014-2025. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wprowadza się zmiany w załączniku nr 1  do Uchwały 

Nr XLV/309/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

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

pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025” zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Radny Tomasz 

Stanisławczyk poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr XLVIII/331/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 lutego 2014 roku w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-

2025  została podjęta jednogłośnie. 
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C. Druk nr 3- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Ustronie Morskie 

jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Adwokat Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że Gmina Ustronie Morskie celem  

realizacji zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej obejmującego między 

innymi: zaopatrzenie w energię elektryczną, podjęła decyzję o utworzeniu w tym celu 

jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka będzie działała pod nazwą 

„Gminna Energia Ustronie Morskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej siedziba 

będzie w Ustroniu Morskim, przy ul. Rolnej 2.  

 Przepis art. 9  ust. 1  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  

 ( tekst jednolity : Dz. U z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ) dotyczy form prowadzenia gospodarki 

komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego i zezwala tym jednostkom  

na wykorzystanie do prowadzenia gospodarki komunalnej w sferze użyteczności publicznej 

m.in. formy spółki z o.o.  

Z uwagi na tendencję zmierzającą do pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, celem 

poprawy efektywności energetycznej i tym samym wprowadzenie systemów  energii 

odnawialnej, powstała inicjatywa stworzenia farmy fotowoltaicznej wykorzystującej 

konwersję energii promieniowania słonecznego i zamianę jej na energię elektryczną. Celem 

mającej więc powstać Spółki jest prowadzenie działalności związanej w szczególności z:  

 - wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją oraz handlem energią elektryczną ze źródeł 

odnawialnych,  

 - wytwarzanie, dystrybucja i handel paliwami gazowymi ,  

 - produkcja energii cieplnej i dostarczanie jej mieszkańcom gminy,  

 Prowadzenie tej działalności odbywać się będzie w szczególności na rzecz społeczności 

lokalnej oraz samorządu terytorialnego.  

 Spółka działająca pod nazwą „Gminna Energia Ustronie Morskie” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim, zostanie utworzona na czas 

nieoznaczony.  

 W momencie utworzenia spółki Gmina Ustronie Morskie wniesie do spółki wkłady:  

 - pieniężny w wysokości: 353.110,00 zł,  

 - wkład niepieniężny w postaci nieruchomości położonej w miejscowości Ustronie Morskie 

w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

o numerze KW 2223 o wartości 1.046.890,00 zł.  

 Gmina Ustronie Morskie obejmie 100 % udziałów w Spółce w zamian za wkład pieniężny 

i niepieniężny.  

 Z uwagi na fakt, iż tworzenie i przystępowanie do spółek przez gminę oraz określenie zasad 

wnoszenia udziałów należy do wyłącznej właściwości rady gminy art. 18 ust. 2  pkt 9  lit. „f” 
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i „g” ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U  

z 2013 poz. 594 ), podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab poinformował, że opinia Komisji Wspólnej była 

pozytywna.  

 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr XLVIII/332/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 lutego 2014 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Ustronie Morskie jednoosobowej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została podjęta jednogłośnie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski podziękował wszystkim Radnym z całego serca za podjęcie 

uchwały. 

Wiceprzewodniczący poprosił Wójta Gminy o przedstawienie prezesa spółki.  

Wójt Gminy powiedział, że jest to historyczny dzień. Poinformował, iż nowym prezesem 

spółki będzie pan Piotr Byczkowiak wieloletni pracownik Urzędu Gminy. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab zapytał jakie pan Piotr ma przygotowanie w tym 

temacie. 

Wójt Gminy podziękował pani Skarbnik Katarzynie Kruszyńskiej oraz pani Adwokat Marcie 

Thiele- Staszewskiej za trud włożony w prace, wyjazdy oraz liczne spotkania. Dodał, że data 

12 luty 2014 roku przejdzie do historii Ustronia Morskiego. Oznajmił, że teraz trzeba będzie 

się skupić na pracy. Powiedział, że pan Piotr ma wykształcenie ku temu i duże doświadczenie. 

Podkreślił, że chce skrócić plotki w powołaniu spółki oraz, że w Radzie Nadzorczej będzie 

Skarbnik Gminy, Adwokat pani Marta oraz pan Krzysztof Windorpski. Dodał, że jest to trzy 

osobowy skład i jednoosobowa spółka z prezesem. Oznajmił, że całą pracę będą 

przygotowywać w Urzędzie. Przypomniał, że w Polsce jest tylko jedna taka budowla, a u nas 

będzie druga. 

Piotr Byczkowiak podziękował za ciepłe słowa pana Wójta. Podziękował również radnym  

za podjęcie decyzji oraz kierownikom za obdarzenie go zaufaniem. Dodał, że farma jest 

inwestycją bardzo innowacyjną. Poinformował, że do tej pory farmy powstawały w rękach 

prywatnych, a teraz wszystkie samorządy patrzą na naszą Gminę. Przypomniał, że nasza 

Gmina jako jedyna gmina w  Województwie Zachodniopomorskim dostała dofinansowanie. 

Obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby spółka przynosiła korzyści. Dodał, że przed pracą  



6 

 

w Urzędzie Gminy pracował w spółkach handlowych, był dyrektorem zakładu i transportu 

więc wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spółki posiada. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab podziękował za duży trud włożony w pracę. 

 D. Druk nr 4- zmiana uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej i w sprawach przyznawania dodatku energetycznego. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Basarab poprosił panią Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Izabelę Poznańską o wyjaśnienie sprawy. 

Izabela Poznańska poinformował, iż zwróciła uwagę na zapis. Dodała, że w związku z tym 

trzeba było ten zapis zmienić z „ Uchwała wchodzi w życie z mocą od 01 stycznia 2014 r.” 

 na „Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.” 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Radny Robert Saraban 

poinformował, że Komisja obradowała przed podjęciem pierwszej uchwały i opinia była 

pozytywna.  

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała nr XLVIII/333/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 lutego 2014 roku 

zmiana uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego została podjęta 

jednogłośnie. 

AD. 3. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 W związku z wyczerpaniem porządkuj obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

zamknął XLVIII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Czas trwania: 8
30

 – 9
00

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

Protokołowała: Aneta Matuszewska 


