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PROTOKÓŁ NR LVI/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 ROKU 

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył LVI Sesję Rady Gminy               

w Ustroniu Morskim. Powiadomił, że jest to ostatnia sesja VI Kadencji Rady. Powitał 

wszystkich zgromadzonych uczestników spotkania; Radnych, Sołtysów, Wójta, Kierowników 

jednostek organizacyjnych oraz młodzież, która uczestniczyła w sesji w ramach wiedzy                                      

o społeczeństwie i tygodnia kariery zawodowej. 

Uczniowie Zespołu Szkół odczytali informację dot. Dnia Niepodległości po czym zaprosili 

wszystkich zgromadzonych na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych dnia 11 listopada 

2014 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz podziękował za zaproszenie                  

po czym stwierdził prawomocność obrad-obecnych piętnastu Radnych (lista obecności-

załącznik nr 1 do protokołu). Powiadomił, że poza projektami, które są zawarte w porządku 

obrad Urząd ma potrzebę wprowadzenia dodatkowych projektów uchwał. Zaproponował 

wprowadzenie następujących autopoprawek:  

- zmian w budżecie na 2014 rok (DRUK NR 1), 

- PUNKT D uchwały w spr. zmiany uchwały Nr LIII/381/2014 Rady Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży lokalu mieszkalnego, 

  - PUNKT E w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2015, 

  -  PUNKT F w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 

pożytku publicznego na  rok 2015”, 

- PUNKT G w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych 

będących własnością Gminy Ustronie Morskie, 
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- PUNKT H w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

w 2015 r. 

 

 

Głosowanie za wprowadzeniem zmian w porządku obrad : 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad : 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

AD. 2. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy ktoś ma uwagi do 

protokołu nr  LV/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2014 roku. 

 

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr LV/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia                                       

30 września 2014 roku 

 Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

 

AD. 3. GŁOS MIESZKAŃCÓW. 

Brak głosów mieszkańców. 

AD. 4. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ. 

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

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiadomiła, że zmian po stronie dochodów 

bieżących dokonano w związku z : 

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

nieposiadaiących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 
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• 208.000,00 zł urealnienie planu do faktycznego wykonania dot. opłaty adiacenckiej, 

zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

• 22.500,00 zł wynajem pomieszczeń - kolonie letnie 

Zmiana po stronie wydatków 

Dział 758 Różne rozliczenia 

• 1.135.480,93 zł rezerwa na zadania inwestycyjne 

Dział  801 świata i wychowanie 

• 12.000,00 zł zakup tablicy multimedialnej 

Dział 852 Pomoc społeczna 

• -4.300,00 zł wynagrodzenie bezosobowe 

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 

• 4.300,00 zł stypendia szkolne 

Zmiana po stronie przychodów; 

• 707.341,00 zł wprowadzenie  wolnych  środków ,  o  których  mowa  w art.  217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że  

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę   167.522,67,-zł, 

z tego: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę      

357.522,67,-zł; 

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę     190.000,00,-zł; 

 

 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  874.863,67,-zł, 

z tego: 

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę      

17.485,26,-zł, 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę     892.348,93,-zł; 
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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 

258.000 zł 

 50.000 zł wpływem opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 21.10.2014 r., 

 208.000 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. opłaty adiacenckiej, 

zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, 

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem – 23.573,67 zł 

 - 4.870 zł zmniejszeniem wpływów z tyt. opłat za godziny płatne za pobyt dzieci w 

przedszkolu (zmniejszenie liczby dzieci) – wrzesień – grudzień 2014 r., zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 

16.10.2014r. 

 1.321,33 zł dochodami z tyt. opłat za media, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 23.09.2014r., 

 - 42.525 zł urealnieniem planu do przewidywanego wykonania za okres od 

października do grudnia 2014 r. z tyt. opłat za wyżywienie dzieci szkolnych i 

przedszkolnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu 

Morskim z dnia 16.10.2014r., 

 22.500 zł dochodami z tytułu wynajmu pomieszczeń Szkoły w miesiącu sierpniu, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim z dnia 

05.11.2014r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 3.096,34 wpływem odszkodowań za szkody w mieniu gminnym, 

Dział 926 Kultura fizyczna  

 120.000 zł dochodami z tytułu sprzedaży usług w CSR Helios, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 

21.10.2014 r. 

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 - 190.000 zł planowanym wpływem dofinansowania na realizację inwestycji pn. 

„Modernizacja sali wiejskiej w Kukini” w 2015 roku, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 22.10.2014 r. 

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

Dział 600 Transport i łączność 

 2.482,14 zł zabezpieczeniem środków na bieżące naprawy i remonty, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

22.10.2014 r., 
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Dział 630 Turystyka – ogółem 18.430 zł 

 20.000 zł zabezpieczeniem środków na inkaso opłaty miejscowej, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z 

dnia 21.10.2014 r., 

 - 1.570 zł korektą planu na opłaty za badanie wody w kąpieliskach, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z 

dnia 21.10.2014 r., 

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem – 4.383,78 zł 

 1.100 zł zabezpieczeniem środków na nagrody Rady Gminy za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej 

(Uchwała Rady Gminy nr XLVI/317/2013 z 30 grudnia 2013 r.), zgodnie z wnioskiem 

pracownika ds. obsługi Rady Gminy z dnia 09.10.2014 r., 

 2.486 zł korektą planu wydatków dot. obsługi Rady Gminy i zabezpieczeniem 

środków na zakup upominków i organizację uroczystych sesji Rady Gminy 

(zakończenie i rozpoczęcie kadencji), zgodnie z wnioskiem pracownika ds. obsługi 

Rady Gminy z dnia 09.10.2014 r., 

 - 469,78 korektą planu wydatków dot. prowizji i opłat bankowych, 

 - 10.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej w związku z zakupem licencji „Audycja-

Gmina Ustronie Morskie”, patrz wydatki majątkowe. 

 2.500 zł planowanym dofinansowaniem 60 rocznicy powstania Związku Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kołobrzegu oraz działań 

Nieetatowej Grupy Specjalnej   w Kołobrzegu. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 3.500 zł naprawą autopompy w samochodzie ratowniczo gaśniczym Jelcz GCBA nr 

rej. ZKL R 123 rok produkcji 1995, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 26.09.2014 r., 

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem - 40.167,60 zł 

 - 16.410 zł korektą planu finansowego Przedszkola Publicznego do faktycznego 

wykonania (zakup środków czystości, opłaty za gaz i wodę, naprawa parkietu, usługa 

serwisowa ksera, opłaty za Internet, szkolenia pracowników), zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 16.10.2014r., 

 6.767,40 zł zabezpieczeniem środków na dowożenie dzieci niepełnosprawnych za 

zajęcia do szkół specjalnych, dowożenie środkami publicznymi, dowożenie dzieci na 

przystanek w Rusowie, dowożenie uczniów niepełnosprawnych z m. Rusowo do 

SOSW Okruszek w Kołobrzegu, zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. kadrowych i 

oświaty z dnia 25.09.2014 r., 

 - 42.525 zł korektą planu finansowego Przedszkola Publicznego do faktycznego 

wykonania dot. zakupu art. spożywczych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 16.10.2014r., 
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 12.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup tablicy multimedialnej z 

oprogramowaniem i projektorem, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Ustroniu Morskim z dnia 05.11.2014r., 

Dział 852 Pomoc społeczna – ogółem – 3.830,22 zł 

 469,78 zł zabezpieczeniem środków na zwrot nienależnie pobranych składek 

zdrowotnych od zasiłku stałego, 

 - 4.300 zł korektą planu wydatków dot. wynagrodzenia bezosobowego – wspieranie 

rodziny, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim z dnia 04.11.2014 r. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

 4.300 zł korektą planu wydatków dot. wynagrodzenia bezosobowego – wspieranie 

rodziny, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim z dnia 04.11.2014 r. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 614,20 zł opłatą za prace awaryjne dot. oświetlenia ulicznego, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 

21.10.2014 r., 

Dział 926 Kultura fizyczna  

 1.570 zł koniecznością wykonania serwisu urządzeń CSR Helios, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z 

dnia 21.10.2014 r. 

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

Dział 750 Administracja publiczna 

 10.000 zł  zakupem licencji „Audycja-Gmina Ustronie Morskie”, patrz wydatki 

bieżące, 

Dział 758 Różne rozliczenia 

 1.135.480,93 zł rezerwą na zadania inwestycyjne,  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 63.334 zł  korektą planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa 

wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim” i „Budowa 

wielopokoleniowego placu zabaw w Sianożętach”, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 22.10.2014 r. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 - 189.798 zł  korektą planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja sali wiejskiej w Kukini”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  z dnia 22.10.2014 r. 
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IV. Zmian po stronie przychodów  dokonano w związku z: 

 

 wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  o 

finansach publicznych - kwota  707.341,00 zł. 

 

4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 

1) dochodami budżetu w kwocie       29.465.932,85,-zł, 

z tego: 

1. dochody bieżące       20.878.124,85,zł, 

2. dochody majątkowe        8.587.808,00,-zł; 

2) wydatkami budżetu w kwocie       31.535.107,50,-zł, 

z tego: 

1. wydatki bieżące         23.113.963,26,-zł, 

2. wydatki majątkowe        8.421.144,24-zł; 

3) deficytem budżetu w kwocie       2.069.174,65,- zł 

który zostanie pokryty przychodami z tyt. 

a) wolnych środków       2.989.174,65,- zł 

b) pożyczek i kredytów na rynku krajowym    300.000,00,- zł 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz poprosił Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o opinię w sprawie uchwały zmian w budżecie na 

2014 rok. 

Tomasz Stanisławczyk Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował, iż w/w projekt po przeanalizowaniu przez członków komisji uzyskał 

pozytywną opinię.  

 

Głosowanie za podjęciem uchwały: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

Uchwała nr LVI/390/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2014 roku  

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

 

B. Druk nr 2- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2014-2025 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że w związku z wprowadzonymi 

zmianami w budżecie gminy uległa też zmianie wieloletnia prognoza finansowana Gminy 
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Ustronie Morskie na lata 2014-2025. Powiadomiła, że po dokonanych zmianach 

prognozowany wynik finansowy 2014 roku zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 

2.069.174,65 zł, który zostanie pokryty wolnymi  środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

PRZYCHODY I ROZCHODY  

Zwiększeniu ulega plan przychodów z tyt. 

 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  o finansach 

publicznych   o kwotę  707.341 zł. 

 

ROK 2014-2017 

Ze względu na planowane zaciągnięcie pożyczki na kwotę 300.000 zł na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Kukini” zmianie ulega prognozowana 

kwota długu gminy w latach 2014-2016 tj.: 

 2014 r. - 11.017.000 zł 

 2015 r. - 9.697.000 zł 

 2016 r.  - 8.290.000 zł 

 

Planowana spłata pożyczki w latach 2015-2017 powoduje konieczność zwiększenia 

planowanych  rozchodów budżetu do kwoty: 

 2015 r. - 1.320.000 zł 

 2016 r. - 1.407.000 zł 

 2017 r. - 1.470.000 zł. 

 

 

Głosowanie za podjęciem uchwały: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

Uchwała nr LVI/391/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2014 roku  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025 

została podjęta jednogłośnie. 

 

C. Druk nr 3 --  w sprawie komunalizacji na wniosek nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wiesława Świecka poinformowała, 

że projekt dotyczy działki numer 212/3 o pow. 0,0492 ha, stanowiącej dotychczas własność 
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państwa. Powiedziała, iż nabycie nastąpi nieodpłatnie na wniosek Gminy Ustronie Morskie. 

Dodała, że działka położona jest wzdłuż południowo zachodniej granicy parkingu naprzeciw 

kościoła kończąc się na terenie zielonym i na rogu ulicy Wojska Polskiego i ulicy Osiedlowej. 

 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że parking jest przecięty granicą skarbu 

państwa. Dodał, iż skierował do Starosty pismo o bezpłatne przekazanie tej ziemi.  

Tomasz Stanisławczyk Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował, iż w/w projekt po przeanalizowaniu przez członków komisji uzyskał 

pozytywną opinię.  

 

Głosowanie za podjęciem uchwały: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

Uchwała nr LVI/392/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2014 roku  

w sprawie komunalizacji na wniosek nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

D. Druk nr 4 -  w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/381/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokalu mieszkalnego. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wiesława Świecka poinformowała, 

że uchwała związana jest z błędem pisarskim jaki zaistniał w uchwale z dnia 31 lipca 2014 

roku. Dopowiedziała, że zawarto błędnie numer działki gruntu. Dodała, iż zamiast numeru 

111/4 jest zapis 111/1 przy czym potrzebna jest korekta w celu doprowadzenia spraw                         

i sprzedaży lokali.  

 

Głosowanie za podjęciem uchwały: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

Uchwała nr LVI/393/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2014 roku  

w sprawie sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 

została podjęta jednogłośnie. 
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E . Druk nr 5 -  w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2015. 

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

powiedziała, że program narzuca Gminie ustawa o wychowaniu w trzeźwości                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dopowiedziała, iż program jest kontynuacją zadań z lat 

ubiegłych rozszerzony o kolejne zadania wynikające ze zmieniającej się sytuacji społeczno-

ekonomicznej gminy. Dodała, iż jest to program roczny. Powiadomiła, że celami 

priorytetowymi Urzędu Gminy i Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów 

alkoholowych m.in. są: wspieranie Edukacji, tworzenie programów profilaktycznych, praca 

punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, psycholog w szkole, kontrola rynku 

sprzedaży napojów alkoholowych. Powiadomiła, że szczegółowo omówiono program na 

komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Poinformowała o przeprowadzonej 

kontroli komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Robert Saraban 
poinformował iż w/w projekt po przeanalizowaniu przez członków komisji uzyskał 

pozytywną opinię.  

 

Głosowanie za podjęciem uchwały: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr LVI/394/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2014 roku  

w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

F. Druk nr 6 -  w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 

pożytku publicznego na  rok 2015”. 

Inspektor do spraw kadrowych i oświaty Grażyna Jagiełowicz  poinformowała,                        

że obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawarty jest w art. 5a ust. 1 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dopowiedziała, iż program współpracy w 

pewnym sensie formalizuje a jednocześnie prezentuje politykę organów samorządu 

terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznaczając w nim 

preferowane obszary działalności gminy, w zakresie których gmina będzie współpracować z  

organizacjami  pozarządowymi. Dopowiedziała, że program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  zawiera cele, zasady i formy 

współpracy,  okres i sposób realizacji programu, sposób tworzenia tego programu i oceny 
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jego realizacji. Dodała, iż podjęcie współpracy z organizacją pozarządową przy realizacji 

określonych w programie zadań publicznych wymagać będzie zagwarantowania na tę 

realizacje odpowiednich środków  finansowych w budżecie gminy. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Robert Saraban 
poinformował iż w/w projekt po przeanalizowaniu przez członków komisji uzyskał 

pozytywną opinię.  

 

Głosowanie za podjęciem uchwały: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie  

 

Uchwała nr LVI/395/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2014 roku  

w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie                             

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na  rok 2015” została podjęta jednogłośnie. 

 

G . Druk nr 7 -  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych 

będących własnością Gminy Ustronie Morskie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiadomił, iż w zawiązku z realizacją projektu                        

ze środków zewnętrznych „Budowa siłowni zewnętrznych” przy centrum sportowym 

„Helios” jest obowiązek przyjęcia regulaminu korzystania z w/w obiektu. Dopowiedział,                 

iż projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię komisji spraw społecznych i porządku 

publicznego. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiadomił, iż 5.11.2014 roku została podpisana z p. Anną 

Mieczkowską umowa na dofinansowanie siłowni. Dopowiedział, że fundamenty siłowni już 

są. Dodał, iż 12.11.2014 roku będzie gotowa do użytku.  

 

Głosowanie za podjęciem uchwały:  

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie  

Uchwała nr LVI/396/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2014 roku  

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych będących własnością 

Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 



 
 

12 
 

H .Druk nr 8 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego                

w 2015 r. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, iż obniża się cenę skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. z kwoty 

61,37 zł za 1 dt do kwoty 53,10 zł za 1 dt. Dopowiedział, iż w/w uchwała jest konieczna, aby 

podatek rolny w roku 2015 pozostał na tym samym poziomie. 

 

 Tomasz Stanisławczyk Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

poinformował, iż w/w projekt po przeanalizowaniu przez członków komisji uzyskał 

pozytywną opinię.  

 

 

Głosowanie za podjęciem uchwały: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

Uchwała nr LVI/397/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 listopada 2014 roku  

w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 

roku została podjęta jednogłośnie. 

 

AD. 5.  INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM-DYSKUSJA ( zał. nr 3 ) 

 

AD.6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA. 

AD.7. WOLNE WNIOSKI. 

Radny Tomasz Stanisławczyk poprosił o dokładną informację dotyczącą nagrody                       

w rankingu „Sukces Kadencji” oraz o przedstawienie wyników przetargu na budowę 

elektrowni słonecznej wraz z przewidzianym terminem realizacji. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że Gmina Ustronie Morskie w rankingu na 

najbardziej bogatą Gminę zajęła 4 miejsce w kraju na ponad 2000 Gmin Wiejskich. 

Dopowiedział, iż za sukces Kadencji gazeta „Wspólnota” przy honorowym patronacie 

Prezydenta Bronisława Komorowskiego Gmina Ustronie Morskie dostała wyróżnienie 

piątego miejsca. Poinformował, iż jest mile zaskoczony, ponieważ z 1550 miejsca Gmina 

Ustronie Morskie przesunęła się na miejsce piąte. Oznajmił, iż jest to nagroda nie tylko 

Wójta, ale także Radnych i Dyrektorów jednostek, którzy wspierali realizację zadań.  

Poinformował, że przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej wygrała firma OPEUS                      

z Płocka. 
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Radna Anna Britzen zapytała ile było ofert. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że było pięciu oferentów m.in. Czesi, którzy 

zaskarżyli przetarg. Powiadomił, iż jest to kwota dziewięć milionów trzysta złotych brutto. 

Dopowiedział, że są to dwa etapy. Pierwszy etap to budowa farmy fotowoltaicznej, natomiast 

drugi etap to rekultywacja starego wysypiska. Przypomniał, o dofinansowaniu oraz o tym, że 

jest to kwota brutto podsumowując, iż VAT 23 % wróci do Gminy. Poinformował, że do 

2020 roku Gmina musi uzyskać 20 % energii odnawialnej czyli tzw. czystej energii,                          

ponieważ w przeciwnym razie zostaną narzucone kary przez Unię Europejską. Powiadomił,  

iż korzyści z farmy będą m.in. takie, że prąd będzie dostarczany do wszystkich jednostek 

podległych i oświetlenia ulicznego. Oświadczył, ze termin realizacji to 30 kwietnia 2015 

roku. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że cztery lata temu, kiedy rozpoczynała się                            

VI Kadencja Rady Gminy powołana została komisja statutowa. Zapytała Przewodniczącego 

Rady w jakim punkcie zatrzymały się prace nad statutem i z jakiego powodu. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz odpowiedział, że opierając się o opinię 

Radców Prawnych Urzędu zdecydowano zawiesić prace nad statutem ze względu na to,                 

iż trwają prace nad ustawą dot. Samorządu Gminnego. Dopowiedział, że zmiany, które 

zostaną wprowadzone w w/w ustawie będą miały wpływ na kształt statutu Gminy Ustronie 

Morskie.  

Radny Robert Saraban powiadomił, iż w związku Uchwałą  NR XLVI/317/2013 Rady 

Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady 

Gminy Ustronie Morski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności 

kulturalnej, społecznej dnia 4 listopada 2014 roku zebrała się komisja Spraw Społecznych                  

i Porządku Publicznego. Dopowiedział, że komisja postanowiła przyznać w tym roku jedną 

nagrodę. Poinformował, iż o wynikach poinformuje nowa Rada Gminy na kolejnej sesji 

roboczej. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz odpowiedział, że termin jest zgodny                        

z uchwałą. Dodał, że nagroda zostanie wręczona w czasie nowej kadencji Rady Gminy na 

uroczystej sesji kończącej rok. Poinformował, iż jest ona ustalona zgodnie z terminem.  

Radny Marek Rojek zapytał o oświetlenie ostatniej kolonii w Rusowie i załatanie dziur na 

drogach. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że część prac na drogach w Rusowie 

nastąpiła. Dopowiedział, że w związku z ograniczeniem środków nie wszystkie prace zostały 

wykonane. Poinformował, iż około kilometra rowu zostało oczyszczonego w Rusowie. Dodał, 

iż wniosek, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego o oczyszczenie rowów na 
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kwotę sześciuset tysięcy nie kwalifikuje się do programu, bo nie jest działaniem 

przeciwpowodziowym. Oznajmił, że jeśli chodzi o lampy to jak będą tylko możliwości                         

to kolonia Rusowo będzie oświetlona. Powiadomił, iż eksperymentalnie zostały postawione 

dwie lampy w Sianożętach i jedna w Bagiczu zasilane poprzez panel fotowoltaiczny                       

i turbinkę. Poinformował, iż referat inwestycji i gospodarki komunalnej złożył projekt                           

na dofinansowanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dodał,      

że są w tym projekcie również lampy na Rusowo.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, iż na zebraniu wiejskim w Rusowie były 

zadawane pytania. Dodał, że wszystkie zostały zapisane i zrealizowane. Dopowiedział, że w 

samym Rusowie postawionych zostało 19 lamp.  

Radny Marek Rojek powiedział, że na koloni w stronę Sołtysa. Powiadomił, że mieszkańcy 

chcieliby, aby przy każdym gospodarstwie była lampa. Dodał, że jeśli chodzi o drogę to część 

od Sołtysa do krzyżówki nie jest zrobione.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w całej gminie powstało przez tą Kadencję 

ponad 200 sztuk. Dopowiedział, iż odcinek drogi od Sołtysa do krzyżówki zostanie przez 

pracowników GOSIRU naprawiona, jeśli tego wymaga.  

Sołtys Wsi Gwizd Lena Jastrzębska jako Sołtys i mieszkaniec Gwizdu bardzo serdecznie 

podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do prac związanych z inwestycjami                           

w Gwiździe począwszy od drogi, oświetlenia po place zabaw. Oficjalnie podziękowała                    

za wszystkie działania na rzecz miejscowości Gwizd, która była przez wiele lat zapomniana 

pod względem inwestycji. Dopowiedziała, iż ma nadzieję, że będzie się nadal o Gwiździe 

pamiętano.  

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad dziękując wszystkim za przybycie zamknął część I LVI  Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie.  

 

 

Czas trwania sesji: 11
30

– 12
40

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 
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CZĘŚĆ  II UROCZYSTA-HOTEL LAMBERT GODZINA 13:00 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz podziękował wszystkim 

zgromadzonym za odpowiedź na zaproszenie i uczestniczenie w ostatnim spotkaniu 

kończącym VI Kadencję Rady Gminy Ustronie Morskie po czym oficjalnie z imienia                        

i nazwiska wymienił uczestników ( zał. nr 4 do protokołu).  

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie : 

Pani Marszałek! Wysoka Rado! Panie Wójcie! Szanowni Państwo! 

W dniu dzisiejszym zamyka się kolejny etap w historii gminy Ustronie Morskie.                         

Dni VI kadencji przeminęły szybko. Kiedy dzisiaj w chwili refleksji spoglądamy                             

na ten mijający czas,  zadajemy sobie pytanie czy Rada Gminy, Wójt gminy, sprostali 

oczekiwaniom  mieszkańców?  

 Odpowiedź na tak postawione pytanie nie będzie oczywista i  jednoznaczna, bowiem 

każdy z nas będzie miał inną ocenę tego wszystkiego, co wokół nas się działo. 

Dziś jednak lepiej niż kiedykolwiek wiem, że realizacja naszych wspólnych celów 

zależy od nas wszystkich, od wzajemnego działania, od życzliwości i zrozumienia. Mijające 

cztery lata przyniosły nowe doświadczenia i upewniły mnie, że racje nasze są podzielone,            

że nikt nie ma patentu na mądrość, że różne są punkty widzenia i wcale nie muszą się one 

wykluczać – a wręcz mogą się uzupełniać i powodować, że wypracowane kierunki i pomysły 

będą łączyć i zachęcać do pracy.  

Pozwólcie Państwo, że odstąpię od analizy podejmowanych uchwał, bo zmuszony 

byłbym do subiektywnej interpretacji, wskazującej, które z nich były ważne, które mniej, 

których być może podejmować nie należało. Ważne przy tym jest to, że cokolwiek dobrego 

stało się w naszej gminie podczas kończącej się kadencji nie odbyło się bez udziału, zgody lub 

współpracy Wysokiej Rady.  

 Na przestrzeni tych czterech lat na sesjach Rady obradowaliśmy 56 razy. Podjęliśmy 

396 uchwał. Komisje stałe odbyły 160 posiedzeń. Przez cały czas trwała żmudna, 

merytoryczna praca, która przebiegała czasami w gorącej atmosferze, ale mimo to staraliśmy 

się być wobec siebie fair. Gratuluję Wam wszystkim owoców tej pracy, które w skrócie 

przedstawię poniżej. Zaznaczył, że jedynym radnym, który uczestniczył 100 % we wszystkich 

sesjach i posiedzeniach komisji był wiceprzewodniczący Andrzej Basarab.  

W minionym okresie powstało szereg inwestycji, dzięki którym poprawiliśmy 

wizerunek Gminy. Należy tu wymienić budowę placów zabaw, zejść na plażę, budowę                    

i remonty dróg czy wybudowanie oświetlenia drogowego, które wpływają na poprawę 

bezpieczeństwa. Przede wszystkim CSR Helios, którego otwarcie przypadło w 2011 roku 

stanowi ogromną wartość dodaną. Mieszkańcy zadowoleni powinni też być z remontu świetlic 

wiejskich w Gwiździe oraz długo wyczekiwanych prac w Kukini. Ważnym krokiem jest 
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trwający proces uruchomienia farmy fotowoltaicznej, która dostarczy w 80 % energię do 

obiektów użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego, czy prace przygotowawcze w celu 

wybudowania Euroboiska oraz wiele innych działań, które podnoszą atrakcyjność naszych 

miejscowości i poziom życia mieszkańców. 

Szanowni Państwo! 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pracowali dla naszej gminy. 

Podsumowując ten czas chciałbym podziękować Koleżankom i Kolegom Radnym za trudną              

i odpowiedzialną nie zawsze wdzięczną ale jakże niezwykle ważną pracę na rzecz naszej 

społeczności, za poświęcony czas.    

Zapewniam Was, że uważam za wielki zaszczyt to, że mogłem być Waszym 

Przewodniczącym i przewodniczyć tej Radzie. Dziękuję serdecznie Państwu za udział w życiu 

naszej Gminy, stowarzyszeniom i lokalnie działającym kołom za wkład w podnoszenie 

atrakcyjności naszej miejscowości i aktywowanie różnych grup społecznych. Podziękowania 

za współpracę i zaangażowanie składam Panu Wójtowi,  Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi 

oraz Kierownikom Referatów i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję bardzo 

naszym sołtysom za włożony trud i zaangażowanie, za wiele cennych inicjatyw. 

  Dziś kiedy kończę kadencję jako Przewodniczący Rady pragnę życzyć wszystkim 

zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.                           

Życzę odwagi, odpowiedzialności i przekonania o sensie pracy dla wspólnego dobra.               

Życzę prawdziwych przyjaźni i zaufania, które tworzą międzyludzką więź oraz wiele 

optymizmu, wiary w siebie i swoje możliwości. Mam nadzieję, że mój wkład pracy                            

i zaangażowanie na stanowisku Przewodniczącego pozostanie w Waszej świadomości                      

i historii naszej gminy.  

Wszystkim radnym kandydującym w wyborach życzę powodzenia i mam nadzieję,              

że po raz kolejny mieszkańcy udzielą Nam kredytu zaufania i będziemy mogli kontynuować 

naszą pracę na rzecz mieszkańców Gminy Ustronie Morskie.  

 

Wystąpienie Wójta Gminy Ustronie Morskie : 

 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski podsumował, że po raz pierwszy w takim gronie spotkanie 

odbyło się 4 lata temu. Dodał, iż w obecnym momencie wszyscy zgromadzeni stoją przed 

nowym rozdaniem, przed wyborami, przed czasem kiedy mieszkańcy ocenią za trud, pracę 

wszystkich radnych i kandydatów na wójtów. Dopowiedział, iż w inwestycjach, które 

wymienił Pan Przewodniczący brakuje jednej z ważniejszych, mianowicie ponad 2 km drogi  

Gwizd Grąbnica, która od wielu lat nie była ruszana. Przypomniał, że przejazd kolejowy był 

jednym z najbardziej niebezpiecznych. Oznajmił, że te wszystkie działania to nie jest tylko 

sukces Wójta, ale wszystkich Radnych, którzy podnosili rękę w czasie głosowania. 

Stwierdził, że pomimo wielu sporów uważa, że większość ma rację. Powiadomił, że Gmina 
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zajęła 4 miejsce pod względem bogactwa gminy wiejskiej co jest ogromnym sukcesem 

wszystkich. Poinformował o 5 miejscu w kategorii gmin wiejskich jako mijająca kadencja – 

najlepsza gmina mijającej kadencji. Podziękował pani Marszałek, na którą zawsze mógł 

liczyć nawet w trudnych sytuacjach. Oznajmił, że wszystkie inwestycje zrealizowane były 

dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu i Pani Annie Mieczkowskiej, która wspiera gminę. 

Podziękował Marszałek za wsparcie w realizacji farmy fotowoltaicznej. Powiedział,                        

że Ustronie jest drugą gminą w Polsce, która będzie miała w/w inwestycję. Powiadomił                    

o podpisanej umowie z firmą z Płocka, która wygrała przetarg oraz o terminie realizacji 

zadania. Obiecał Sołtys Lenie Jastrzębskiej, że prace w Gwiździe nie zakończą się                          

na naprawie dachu. Skierował swoje podziękowania również do Dyrektorów jednostek                  

za wsparcie  i współpracę oraz do Skarbnik Katarzyny Kruszyńskiej, która czuwa nad 

funduszami gminy. Powiedział, że mimo iż  nie zawsze był zgodny z Radnymi we wszystkim 

sprawach życzy kandydującym powodzenia w zbliżających się wyborach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz, Wiceprzewodniczący Andrzej 

Basarab, Wójt Gminy Jerzy Kołakowski oraz Marszałek Anna Mieczkowska wręczyli radnym 

oraz przedstawicielom Gminy okolicznościowe podarunki (lista osób – załącznik nr 5 do 

protokołu).  

Marszałek Anna Mieczkowska podziękowała za zaproszenie na ostatnią, podsumowującą 

sesję VI Kadencji Rady Gminy. Pogratulowała wszystkim, którzy przyczynili się do 

sukcesów gminy oraz do jej dynamicznego rozwoju. Powiedziała, że jeśli mogła w jakimś 

stopniu pomóc, to zrobiła to z wielką przyjemnością, ponieważ tak pojmuje swoją rolę                    

w samorządzie województwa. W imieniu własnym oraz Zarządu Województwa 

pogratulowała i podziękowała Panu Wójtowi, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz 

pracownikom jednostek podległych i Sołtysom za fantastyczną współpracę, która przebiegała 

w sposób profesjonalny, który ułatwiał realizację wielu przedsięwzięć. W związku                         

ze zbliżającymi się wyborami życzyła, aby mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie dokonali 

właściwych wyborów. 

Dodatkowe podziękowania i słowa uznania za wieloletnią pracę na rzecz Gminy otrzymali 

Radni :Wioletta Tomoń, Irena Krawczyk, Mirosław Szymanek, Robert Saraban, którzy już 

nie kandydują do Rady Gminy. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa dziękując w/w Radnym życzył 

wszystkim nie kandydującym już Radnym powodzenia na „samorządowej emeryturze”. 

Powiedział, że upominki wykonali podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury na zajęciach 

plastycznych. 

Dyrektor Przedszkola Dorota Lipnicka-Fiuk w imieniu wszystkich kierowników jednostek 

organizacyjnych z okazji zakończenia VI Kadencji Rady Gminy 2010-2014 złożyła Wójtowi 

Gminy i Przewodniczącemu Rady serdeczne podziękowania i słowa uznania za współpracę, 

okazane inicjatywy i czynną pomoc przy realizacji wielu przedsięwzięć dobrze służących 

rozwojowi miejscowości i Gminy Ustronie Morskie. Dopowiedziała, że głęboko w pamięci 
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pozostanie zachowany okres wzajemnej współpracy. Życzyła dobrego zdrowia, wielu lat 

życia, wdzięczności i szacunku mieszkańców oraz wszelkiej pomyślności.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mariusz Sytodruk w imieniu podopiecznych podziękował 

Wójtowi i Przewodniczącemu Rady za odczuwalną współpracę w tej kadencji. Powiedział,    

że cieszy się, iż mimo takich czasów zauważane  są  potrzeby działania w sprawach 

społecznych. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz jeszcze raz podziękował zgromadzonym za 

przybycie  po czym zakończył uroczystą część LVI Sesji Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  
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