
  

PROTOKÓŁ NR LIV/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2014 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył LIV Sesję Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim i rozpoczął słowami:  

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

3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy.” 

Następnie Przewodniczący powitał zgromadzonych i stwierdził quorum – obecnych dwunastu 

Radnych (brak Radnego Marka Iwańczyka, Radnej Wioletty Tomoń oraz Radnego Mirosława 

Szymanka-lista obecności stanowi załącznik nr do niniejszego posiedzenia). 

Proponowany porządek obrad:    

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum. 

 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

na lata 2014-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

3. Zamknięcie sesji.  

 

 Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok: 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, iż zebrała od jednostek wnioski ze 

zmianami w budżecie. Dodała, że  

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę  116.970,00- zł 

Z tego: 

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę      116.970,00,- zł 

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę     0,00,- zł 



  

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę  116.970,00,-zł 

Z tego: 

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę      116.970,00,-zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę     0,00,-zł 

 

I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka 

 10.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa molo 

w Ustroniu Morskim ,zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 

04.09.2014r.; 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 10.712,00 zł) 

 10.712,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Szalety publiczne 

– 8.017,00 zł, dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę – 2.965,00 zł. zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.; 

Dział 926 Kultura fizyczna (96.258,00) 

 39.682,00 dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu; budynek zaplecza stadionu, 

wynajem płyta boiska, dzierżawa płyta boiska sportowego, dzierżawa Jelcza I090 M/S 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.; 

 2.800,00 zł wpływy z różnych dochodów, rozliczenie z lat ubiegłych, likwidacja kart 

abonamentowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.; 

 43.776,00 zł urealnienie dochodów dotyczących wpływów z usług z CSR Helios 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r.; 

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

Dział 750 Administracja publiczna 49.120,00 zł, 

 49.120,00 zł zwiększenie wydatków z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na 

organizację Dożynek Gminnych z przeznaczeniem na realizację umów dotyczących 

Zespołów muzycznych 45.000,00 zł, obsługa elektryczna 3.000,00 zł, konsumpcja 

1.120,00 zł, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Rozwoju. 

Dział 801 Oświata i wychowanie (-2.000,00 zł) 

 - 600,00 zł  urealnienie planu wydatków dotyczących materiałów bhp oraz 

wyposażenia sal przedszkolnych 



  

 -1.400,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących usługa serwisowania ksera w 

Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim. 

Dział 926 Kultura fizyczna 69.850,00 zł 

 7.700,00 zł zakup chemii basenowej oraz środków czystości w związku ze wzmożoną 

ilością turystów korzystających z basenu w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. 

 58.300 ,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących zabezpieczenia w wodę w 

Budynku Zaplecza Stadionu sportowego (500,00 zł),oraz energii elektrycznej dla CSR 

Helios (57.800,00 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. 

 3.850,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących   zakupu ścieków - Budynek 

Stadionu (850,00 zł) oraz  zakup ścieków -  CSR Helios (3.000,00 zł), zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. 

Następnie poinformowała, iż: 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 

1. Dochodami budżetu w kwocie 31.106.406,06,-zł 

Z tego: 

1) Dochody bieżące 22.937.202,06 zł 

2) Dochody majątkowe 8.169.204,00 zł 

 

2. Wydatkami budżetu w kwocie 31.851.830,44- zł 

Z tego: 

1) Wydatki bieżące  23.063.877,06 –zł  

2) Wydatki majątkowe 8.788.953,38- zł 

 

3. Deficyt budżetu w kwocie 745.424,38- zł 

Który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków 1.965.424,38- zł 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy dział 926 jest łączną kwotą z całkowitego dochodu 

dzierżawy i wynajmu; budynku zaplecza stadionu, wynajmu płyty boiska i dzierżawy płyty 

boiska sportowego. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota, którą dokładają do wypracowanych 

dochodów. Dodała, że w części mogą to pokryć. 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie stwierdził, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Ustroniu Morskim zapracował w tym roku na szóstkę. 

 

 



  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Uchwała nr LIV/383/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 września 2014 roku  

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

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

lata 2014-2025. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, iż w związku z przetargiem prowadzonym przez Urząd Miasta 

Kołobrzeg na wybór operatora regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

(RIPOK) w ramach przygotowanego projektu pn. „ System gospodarki odpadami oraz budowa 

zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast  i gmin Pomorza Środkowego- etap I” w 

wyznaczonym terminie składania ofert złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert, zamawiający 

podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina przeznaczyła na 

sfinansowanie swojej części zamówienia kwotę 2.160.000,00 zł. W toku badania ofert Komisja 

Przetargowa stwierdziła, że cena całkowita zadania dla Gminy Ustronie Morskie wynosi 3.301.831,51 

zł.  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych , 

zamawiający nie unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku gdy może 

zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej. W związku z powyższym należy zabezpieczyć kwotę 

3.301.831,51 zł oraz dokonać zmian w Wieloletniej   Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Uchwała nr LIV/383/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 września 2014 roku w 

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

2025 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przypomniał zgromadzonym Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych w związku z kończącą się kadencją. Poprosił, aby wszyscy Radni złożyli takie 

oświadczenia do 15 września br.  

3. Zamknięcie sesji.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął LIII 

Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Czas trwania: 11
00

 – 11
40

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

Protokołowała: Aneta Matuszewska 


