
str. 1 
 

PROTOKÓŁ NR VII/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 MAJA 2015 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła VII Sesję Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim w dniu 28 maja.  Powitała zebranych Radnych, Wójta Gminy, Panią Skarbnik, Pana 

Sekretarza, przybyłych Sołtysów Gminy oraz wszystkich zebranych na sesji.  

Proponowany porządek obrad:    

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr V z V/2015 Sesji Rady Gminy z dnia 31marca 2015 roku i nr VI z 

VI/2015 Sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2015roku. 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z niezrealizowanych uchwał w VI Kadencji Rady 

Gminy. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015- dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 – 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie komunalizacji nieruchomości na wniosek - dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5 – w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6 – w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy 

 Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 – w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Głos mieszkańców. 

9. Zamknięcie sesji. 

Wniosła autopoprawkę do druku nr 6 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 

rok 2014 dla gminy Ustronie Morskie o ponowne rozpatrzenie na następnej sesji; dołączenie 

druku nr 9 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych; dołączenie 

druku nr 10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Dopowiedziała, że jest 

potrzeba poszerzenia porządku obrad o przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej z 

przeprowadzonej kompleksowej kontroli Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim i 

kontroli problemowej bezpieczeństwa dzieci na publicznych boiskach i placach zabaw 

udostępnionych w gminie oraz bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły. Poinformowała, że 

w/w protokoły zostaną przedstawione po projektach uchwał. 

GŁOSOWANIE za przyjęciem porządku obrad:  

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

b. Stwierdzenie quorum 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poinformowała, że obecnych jest 15 Radnych 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Oznajmiła, że Rada jest władna do 

podejmowania uchwał.  

c. Przyjęcie protokołu nr V z V/2015 Sesji Rady Gminy z dnia 31marca 2015 roku i nr VI z 

VI/2015 Sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2015 roku. 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr V z V/2015 Sesji Rady Gminy z dnia 31marca 

2015 roku:  

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Radna Sylwia Kręglewska poprosiła o uzupełnienie protokołu nr VI z VI/2015 Sesji Rady 

Gminy z 29 kwietnia 2015 roku. Poinformowała, że jej wypowiedź nie jest kompletna,  

ponieważ brakuje zapytania o drogę dojazdową do ul. Górnej oraz pełnej odpowiedzi Pana 

Sekretarza.  

 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz 

informacja o przeprowadzonych przetargach 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poinformował, że w przetargu 25 maja wyłoniono 

wykonawcę na odbiór odpadów. Powiadomił, że zostało unieważnione postępowanie na budowę 

Euroboiska wraz z drogą na ulicy Okrzei, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty 
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przewyższała środki posiadane przez Gminę. Dodał, że 11 maja została podpisana umowa na 

zmianę planu na ulicy Rolnej natomiast 8 maja został zorganizowany ustny przetarg na oddanie 

w dzierżawę części działki w Marysinie z przeznaczeniem na cele handlowe.  

Przedstawił sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie: 

 

Uchwała VI/62/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

 na 

bezczynność Wójta Gminy 

Ustronie Morskie 

Obowiązująca 

zrealizowana 

Uchwała VI/61/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie uzupełnienia 

składów osobowych komisji 

stałych Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim 

Obowiązująca 

Uchwała VI/60/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie wyrażenia woli 

kontynuacji członkostwa 

Gminy Ustronie Morskie 

w Stowarzyszeniu Lokalnej 

Grupy Działania "Siła 

w Grupie" w okresie 

programowania 2014-2020 

Oczekująca na 

opublikowanie w 

Dzienniku Urzędowym 

Uchwała VI/59/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego 

realizacji zadania z zakresu 

bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych zlokalizowanych 

na terenie Gminy Ustronie 

Morskie 

Oczekująca. 

16 czerwca planowana 

jest Sesja Rady 

Powiatu, gdzie jednym 

z punktów porządku 

obrad będzie podjęcie 

uchwały w sprawie 

porozumienia. 

Uchwała VI/58/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie wysokości opłat za 

zajęcie pasa drogowego 

Obowiązująca 

weszła w życie 

Uchwała VI/57/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie ustalenia kierunków 

działania Wójta Gminy 

Ustronie Morskie dotyczących 

zwiększenia przejrzystości 

wydatkowania środków 

pieniężnych poprzez 

wprowadzenia elektronicznego 

rejestru zawieranych umów 

W trakcie analizy i 

przemyśleń w Urzędzie. 

Uchwała VI/54/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Oczekująca na 

opublikowanie 
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Uchwała VI/53/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za 

pojemnik o określonej 

pojemności 

Opublikowana, 

oczekująca na wejście 

w życie 

Uchwała VI/51/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy 

Ustronie Morskie na 2015 rok 

Obowiązująca. 

Uchwała VI/50/2015 2015-04-29 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2015 

Opublikowana, 

oczekująca na wejście 

w życie 

Uchwała V/49/2015 2015-03-31 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie niewyrażenia zgody 

na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2016r 

Obowiązująca. 

Radny Denis Tomala zapytał o uchwałę w sprawie zmiany statutu gminy. Poinformował, że 

została ogłoszona w dzienniku województwa zachodniopomorskiego i jest już prawomocna, a 

Pan Sekretarz o niej nie wspomniał.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przypomniał, że jest to sprawozdanie z ostatniej sesji. 

Oznajmił, że uchwała dot. statutu została podjęta dwie sesje temu. 

Radny Denis Tomala powiedział, że jeżeli są uchwały, które nie są zrealizowane w poprzednim 

okresie międzysesyjnym myślał, że jeżeli będzie realizowana w kolejnym Radni dostaną na ten 

temat informację.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odczytał treść punktu drugiego. Poinformował, że zgodnie z 

tym, co zostało zapisane, Urząd przygotował sprawozdanie międzysesyjne. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poinformowała, że sprawozdanie dotyczy 

okresu międzysesyjnego.  

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z niezrealizowanych uchwał w VI Kadencji Rady Gminy. 

Inspektor ds. mienia komunalnego Ewa Ostrowska poinformowała, że w 2010 roku 

przedłożono 4 uchwały, które zostały zrealizowane. 

Powiadomiła, że w roku 2011 przedłożono 34 uchwały, z czego 8 jest w trakcie realizacji lub nie 

zostały zrealizowane: 

 
UCHWAŁY RADY GMINY USTRONIE MORSKIE, KADENCJA 2010-2014 

ROK 2011 

Lp. 
NUMER 

UCHWAŁY 
DATA PODJĘCIA ZAKRES STAN REALIZACJI 

1 Uchwała Nr 

VI/41/2011 

31.03.2011r. Zbycia nieruchomości rolnej- 

dot. nieruchomości w Kukini 

Nie zrealizowano 

Brak zainteresowania 
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2 Uchwała Nr 

VI/42/2011 

31.03.2011r. Zbycia lokali mieszkalnych w 

Ustroniu Morskim – dot. B. 

Chrobrego 28 

Zrealizowano w części. 

Pozostał do sprzedaży 1 

lokal mieszkalny 

3 Uchwała Nr 

XI/69/2011 

29.06.2011r. Udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży lokali 

mieszkalnych na rzecz 

najemców – dot. B. 

Chrobrego 28 

Zrealizowano w części. 

Pozostał do sprzedaży 1 

lokal mieszkalny 

4 Uchwała Nr 

XII/83/2011 

27.09.2011r. Nabycia nieruchomości dot. 

nabycia działki od PKP 

Nie zrealizowano. Nie 

zawarto porozumienia ze 

względu na wartości. 

 

5 Uchwała Nr 

XII/84/2011 

27.09.2011r. Nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości – dot.  

przejęcia drogi od PKP 

Nie zrealizowana.  

Nie zawarto porozumienia 

ze względu na wartości. 

 

6 Uchwała Nr 

XIV/99/2011 

26.10.2011r. Zbycia nieruchomości – dot. 

działek przy ul. Akacjowej w 

Sianożętach 

W trakcie realizacji 

7 Uchwała Nr 

XV/113/2011 

30.11.2011r. Wyrażenia zgody na oddanie 

nieruchomości w użyczenie 

Nie zrealizowano. Działka 

została sprzedana na mocy 

odrębnej uchwały. 

8 Uchwała Nr 

XVIII/128/2011 

29.12.2011. Ocena aktualności Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz 

Miejscowych Planów 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

W trakcie realizacji. 

Gmina realizuje zmiany 

planów zgodnie z 

harmonogramem. 

 

 

Inspektor ds. mienia komunalnego Ewa Ostrowska powiadomiła, że w roku 2012 

przedłożono 28 uchwał ogółem, z czego w trakcie realizacji bądź niezrealizowanych jest 6.  
 

NUMER 

UCHWAŁY 
DATA PODJĘCIA ZAKRES STAN REALIZACJI 

Uchwała Nr  

XIX/132/2012 

 

31.01.2012r. 

 

Zamiany nieruchomości 

położonych w Ustroniu 

Morskim i Sianożętach – dot. 

MWiK ul. Polna Ustronie 

Morskie  i Liliowa Sianożęty 

Nie zrealizowano z uwagi na 

różnice w wartości 

nieruchomości 

Uchwała Nr  

XXII/148/2012 

26.03.2012r. Przystąpienia do 

sporządzenia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy 

Ustronie Morskie 

W trakcie realizacji.  Ze 

względu na wprowadzone nowe 

opracowania przyrodnicze (Plan 

Zadań Ochronnych, 

Waloryzacja Przyrodnicza) 

przygotowywany jest projekt do 

ponownych uzgodnień.  

 

Uchwała Nr  

XXV/171/2012 

 

14.06.2012r. Zbycia nieruchomości Częściowo zrealizowano. 

Sprzedano jedną działkę. W 

stosunku do pozostałych brak 

zainteresowania ze względu na 

cenę. 

Uchwała Nr  

XXV/172/2012 

 

14.06.2012r. Zbycia nieruchomości 

położonej w Wieniotowie 

Nie zrealizowano. Działka 

35/66 w ofercie gminy. Brak 

zainteresowania. 

Uchwała Nr  25.10.2012r. Przystąpienia do zmiany W trakcie realizacji 
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XXIX/196/2012 

 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie 

Centrum” w Ustroniu 

Morskim 

 

Uchwała Nr  

XXX/203/2012 

 

29.11.2012r. Zbycia nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej 

(dot. działek przy ul. Okrzei 

 

Zrealizowane w części. Oprócz 

obszarów o nieuregulowanym 

stanie prawnym nabywających. 

 

Inspektor ds. mienia komunalnego Ewa Ostrowska powiedziała, że w roku 2013 przedłożono 

27 uchwał ogółem, z czego w trakcie realizacji bądź niezrealizowanych jest 7.  

 

Lp. 
NUMER 

UCHWAŁY 
DATA PODJĘCIA ZAKRES STAN REALIZACJI 

1 XXXIII/223/2013 24.01.2013 r. Zbycie nieruchomości. Dot. 

działek przy ulicy Górnej. 

W trakcie realizacji. 

Działki w ofercie gminy. 

Pozostały do sprzedaży 

dwie działki 

 

2 XXXIV/227/2013 20.02.2013 r. Przystąpienie do 

sporządzenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

„Ustronie-Rolna” 

 

W trakcie realizacji 

3 XXXVI/237/2013 28.03.2013 r. Zmiany uchwały Nr 

XXIX/197/2012 Rady 

Gminu Ustronie Morskie  

o przystąpieniu do zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie-

Centrum” w Ustroniu 

Morskim 

 

W  trakcie realizacji. 

4 XXXVII/249/2013 25.04.2013 r. Ustalenia sposób 

uregulowania 

odszkodowania za drogi dot. 

dróg przejętych z mocy 

prawa od spółki Candela 

 

W trakcie realizacji 

5 XXXVII/253/2013 25.04.2013 r. Zbycie nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej- 

dot. ul. B. Chrobrego 28 

Nie zrealizowano. Nie 

wszyscy nabywający 

podpisali protokoły 

uzgodnień. 

 

6 XLI/282/2013 26.09.2013 Przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie-

Południe” 

 

W trakcie realizacji 

7 XLIII/295/2013 

 

30.10.2013 r. Określenia zasad obciążania 

służebnościami 

nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Ustronie 

Morskie 

 

Realizacja ciągła 
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Inspektor ds. mienia komunalnego Ewa Ostrowska powiedziała, że w roku 2014 przedłożono 

20 uchwał ogółem, z czego w trakcie realizacji bądź niezrealizowanych jest 5.  

 

Lp. 
NUMER 

UCHWAŁY 
DATA PODJĘCIA ZAKRES STAN REALIZACJI 

1. Uchwała Nr  

XL VII/321/2014 

Rady Gminy Ustronie 

Morskie 

 

30.01.2014r. 

 

w sprawie zbycia 

nieruchomości  

– działki Nr 826 przy ul. 

Wojska Polskiego, 

- działki Nr 35/26 w 

Wieniotowie (ul.Cicha) 

 

W trakcie realizacji.  

Działka Nr 35/26 znajduje 

się w ciągłej procedurze 

przetargowej. Działka Nr 

826 – przygotowana do 

sprzedaży 

 

2. Uchwała Nr  

LII/371/2014 

Rady Gminy 

Ustronie Morskie 

26.06.2014r.  w sprawie zbycia 

nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej - dotyczy 

działek przy ul. Rolnej : 

831,832,834 i 835 

 

Zrealizowano w części. 

Nie sprzedano dz. 831 – 

nieuregulowany stan 

prawny nieruchomości 

powiększanej (dz. Nr 27) 

 

 

 

3. Uchwała Nr  

LII/374/2014 

Rady Gminy 

Ustronie Morskie 

26.06.2014r.  W sprawie zbycia mienia 

komunalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

użytkownika wieczystego – 

dotyczy gruntów położonych 

w obrębie Bagicz w 

użytkowaniu wieczystym 

Baltic Center Polska  

 

Nie zrealizowano. 

Nie doszło do ugody 

pisemnej. 

4. Uchwała Nr  

LII/375/2014 

Rady Gminy 

Ustronie Morskie 

26.06.2014r.  Przystąpienie do miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego „Bałtyckie 

Centrum Turystyczne” w 

Bagiczu i Sianożętach 

 

Nie zrealizowano. Nie 

doszło do ugody pisemnej. 

5. Uchwała Nr  

LIII/382/2014 

Rady Gminy 

Ustronie Morskie 

31.07.2014r. 

 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego „Dojście do 

morza -Rolna” w Ustroniu 

Morskim 

 

W trakcie realizacji 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w referacie Inwestycji Gospodarki 

Komunalnej jest jedna uchwała niezrealizowana nr 257/2013 z 16 maja 2013 roku w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Gmin sąsiednich. Dopowiedział, że Gmina 

przystąpiła do projektu budowy farmy fotowoltaicznej, a rekultywacja nastąpiła w ramach tego 

przedsięwzięcia. Poinformował, że Gmina od początku VI kadencji prowadzi sprawozdawczość 

z realizacji uchwał i zarządzeń Wójta. Dodał, że jest to szczegółowo zapisane w zarządzeniu 

Wójta z 2011 roku jak również jest to umieszczone w zarządzeniu związanym z kontrolą 

zarządczą. Powiadomił, że pracownicy sporządzają kwartalne sprawozdania z uchwał i 

zarządzeń, które są dokumentem publicznym. Powiedział, że Urząd pracuje nad regulacją Bipu, 

ponieważ skończył się okres gwarancji związany z realizacją projektu „ Wrota Parsęty”, który 

przez 5 lat był utrzymywany w Gminie. Oznajmił, że zespół pracujący zastanawia się, co można 

zmienić, czym go wzbogacić. Dopowiedział, że wiele informacji dodatkowych znajdzie się na 

Bipie takich jak np. sprawozdawczość z wykonania uchwał.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Gmina chce unowocześnić Biuletyn Informacji 

Publicznej o wymogi europejskie. Podkreślił, że mowa o dostępności BIPU osobom 

niepełnosprawnym, niewidomym. Dodał, że do realizacji tego zadania są potrzebne środki 

finansowe.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w wielu Gminach zamieszczane są oprócz 

protokołów z sesji i komisji rewizyjnej protokoły z pozostałych posiedzeń komisji. Podkreślił, że 

Urząd zastanawia się nad wprowadzeniem takich zmian. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że chciałby, aby na Bipie przy imieniu i nazwisku 

Radnego zostało umieszczone Jego zdjęcie, aby mieszkańcy wiedzieli, kto jest radnym w 

Gminie Ustronie Morskie.  

Radny Tomasz Rymaszewski zasugerował, aby zrobić to po polsku, a nie po europejsku 

uzupełniając stopniowo w miarę możliwości.  

Radny Denis Tomala oznajmił, że popiera poszerzenie zakresu Biuletynu Informacji Publicznej 

o protokoły z posiedzeń komisji, ponieważ poruszane są na nich istotne tematy i rozstrzygnięcia. 

Dodał, że uważa, że powinno być poszerzone również o uchwałę, którą podjęli Radni w sprawie 

przetargów. Podkreślił, że nie jest ważna szata graficzna, a zawarcie jak największej ilości 

informacji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dochody przy projekcie budżetu na 

2011 rok wynosiły 26 944 000,00 zł, w trakcie roku zostały skorygowane o kwotę 25 198 818,00 

zł. Dopowiedziała, że wydatki ogółem wynosiły 29 414 000,00 zł, stan na 31 grudnia to kwota 

30 762 244,00 zł. Poinformowała, że dochody ogółem w stosunku do zmian zrealizowano w 

wysokości 24 368 647,82 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 

28 771 140,46 zł. 

Poinformowała, że podjęto uchwałę nr VI/18/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 

stycznia 2011 r. 

Zmian po stronie dochodów dokonano w związku z: 

Dział 700 

 10.701 zł planowanym wpływem dochodów z dzierżawy – kwota 1.476 zł oraz z tyt. 

trwałego zarządu – kwota 9.225 zł pozyskanych od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Ustroniu Morskim w 2011 roku, 

Dział 756 

 128.299 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. podatku od nieruchomości i podatku 

rolnego od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2011 roku. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 010 

 30.000 zł koniecznością wykonania konserwacji rowów na terenie gminy (faktyczna 

realizacja zadania uzależniona od pozyskanych dochodów w trakcie 2011 roku), 
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Dział 400 

 12.200 zł przesunięciem terminu zakończenia z 2010r. na 2011r. opracowań projektu 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe, 

Dział 600 

 80.000 zł propozycją wykonania remontu drogi gminnej w m. Rusowo w celu m.in. 

ułatwienia dojazdu do drogi krajowej Nr 11, 

 47.000 zł potrzebą wycinki zakrzewień z poboczy wszystkich dróg gminnych (faktyczna 

realizacja zadania uzależniona od pozyskanych dochodów w trakcie 2011 roku), 

Dział 700 

 34.000 zł - koniecznością ujęcia w bieżących wydatkach kwoty umowy z dnia 30.04.2010 

r. na pełnienie nadzoru budowlanego przez Gminę nad budową budynku mieszkalnego 

przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim w związku z przesunięciem terminu 

ostatecznego odbioru budynku, 

Dział 710 

 18.450 zł przesunięciem terminu zakończenia z 2010r. na 2011r. realizacji opracowań 

m.p.z.p. obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie, Wieniotowo, Gwizd, 

Dział 757 

 Zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 

grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych tj. zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z 8010 na 8090 „koszty 

emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” kwota 

60.000 zł, 

Dział 758 

 -92.000 zł na Wniosek Wójta Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i 

Rozwoju Gospodarczego rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wynagrodzenia 

nauczycieli za prowadzenie dodatkowych godzin języków obcych w Szkole Podstawowej 

(od września 2011 r.) i w Gimnazjum (od marca 2011 r.) - patrz dział 801 oraz na wycinkę 

zakrzewień przy drogach – patrz dział 600 i planowaną konserwacje rowów – patrz dział 

010,  

Dział 801 

 5.000 zł wprowadzeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej 

w Ustroniu Morskim za nauczanie języków obcych, 

 10.000 zł wprowadzeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w Gimnazjum w 

Ustroniu Morskim za nauczanie języków obcych, 
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Dział 851 

 Zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 

grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych tj. zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z 2820 na 2360 „dotacje 

celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego” kwota 99.000 zł, 

Dział 926 

 139.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę przez Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji podatku od nieruchomości, rolnego, dzierżaw i trwałego 

zarządu (patrz dochody dział 700 i 756), 

 Zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 

grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych tj. zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z 2820 na 2360 „dotacje 

celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego” kwota 200.000 zł, 

Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 600 

 12.000 zł propozycją budowy zatoki pod wiatę przystankową PKS w m. Wieniotowo, 

Dział 630 

 1.645.000 zł brakiem rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej Ustronie Morskie- Kołobrzeg- Dźwirzyno oraz Miasto Barth” w 

ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – 

Podczele w roku 2010 (data końcowego odbioru robót budowlanych - 28.12.2010r.), 

występuje konieczność ujęcia w/w zadania w planie wydatków majątkowych roku 2011 

(finansowanie inwestycji: środki własne – kwota 247.000 zł, środki UE - kwota 1.398.000 

zł), 

Dział 710 

 -500.000 zł niewykonaniem w roku 2010 dochodów ze sprzedaży gruntowych 

nieruchomości gminy proponuje się zrezygnować z planowanego zadania inwestycyjnego 

pt. „Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego”, 

Dział 851 

 16.500 protokółem konieczności z dnia 25.11.2010 dot. wykonania inwestycji pt. 

„Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” 
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końcowe rozliczenie w/w zadania nastąpi w 2011 roku, 

Dział 900 

 503.000 zł aneksowaniem terminu wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Odtworzenie 

istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót” (z 31.12.2010r. na 31.03.2011r.) oraz 

decyzją Rady Gminy podętą w uchwale Nr XLII/299/2010 z dnia 28.09.2010 r. 

współfinansowania tej inwestycji pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 zł konieczne jest ujęcie w 

wydatkach majątkowych roku 2011 w/w zadania (finansowanie inwestycji: środki własne 

– kwota 103.000 zł, środki pożyczki WFOŚiGW – kwota  400.000 zł), 

Dział 926 

 -1.421.150 zł możliwością odliczania VAT-u w roku 2011 od inwestycji pt. „Budowa 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”. 

Zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

niniejszego projektu uchwały: 

W związku z nie zakończeniem robót budowlanych dot. „Odtworzenia istniejących ostróg w 

morzu – zakończenie robót” w 2010 roku zaistniała konieczność rozliczenia finansowego 

inwestycji w roku 2011.   Sytuacja taka powoduje zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w roku 2011: z kwoty 

„3.300.000 zł” na kwotę „3.700.000 zł” (wzrost o 400.000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).  

Powiadomiła, że podjęto uchwałę nr VII/31/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 03 

marca 2011 r. 

Zmian po stronie dochodów dokonano w związku z: 

Dział 853 

 112.916,89 zł planowanym wpływem środków na kontynuację projektu w ramach 

Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 

 4.000 zł koniecznością zakupu materiałów do remontu zejść na plażę, moli, szaletów i 

punktów ratowniczych przez pracowników gospodarczych GOSiR-u (przesunięcie planu 

wydatków w rozdz. 90002). 

Dział 700 

 70.000 zł wprowadzeniem do budżetu zadania pn. „Promocja i marketing sprzedaży 

nieruchomości gminnych” tj. pozycjonowanie serwisu internetowego www.ustronie-

morskie.pl na najwyższych pozycjach w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek 
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internetowych (przesunięcie środków z rozdziału 75075), 

Dział 750 

 -70.000 zł przeniesieniem środków na zadanie „Promocja i marketing sprzedaży 

nieruchomości gminnych” (patrz rozdz. 70005), 

Dział 853 

 112.916,89 zł kontynuacją projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(wprowadzenie na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 

14.02.2011 r.)  

Dział 900 

 -10.000 zł przesunięciem środków na zakup materiałów do bieżących remontów (patrz 

rozdz. 63095) na zakup spawarki (patrz rozdz. 90095) i agregatu prądotwórczego do 

wykonywania przez pracowników GOSiR-u prac naprawczych (patrz rozdz. 90095 

wydatki majątkowe).  

 1.264 zł planowanym zakupem spawarki do wykonywani prac remontowych. 

Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 900 

 4.736 zł propozycją zakup agregatu prądotwórczego do spawarki na wniosek Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 02.02.2011 r. 

Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2011 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 400 

 22.913,21 zł wpływem środków wynikających z korekty faktury dot. dopłaty do Spółki 

MWiK w Kołobrzegu tyt. dopłaty do ceny wody w 2010 roku; zgodnie z uchwałą MWiK 

z dnia 31.12.2010 r. kwota dopłaty do Spółki w 2010 r. stanowi kwotę brutto, 

Dział 750 

 129,22 zł planowanym wpływem środków dot. rozliczeń 2010 roku m.in. zwrot środków 

za szkolenie pracowników, 

Dział 758 

 88.930 zł pismem nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. określającym ostateczną 

kwotę subwencji ogólnej dla gminy – część oświatowa na 2011 rok stanowić będzie 

kwotę 2.712.529 zł, 

Dział 900 
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 39.725,45 zł wpływem środków wynikających z korekty faktury dot. dopłaty do Spółki 

MWiK w Kołobrzegu tyt. dopłaty do ceny ścieków w 2010 roku, 

Zmian po stronie dochodów inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 926 

 98.914 zł planowanym wpływem środków w związku z podpisaną umową o przyznanie 

pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 

zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy 

Zespole Szkół w Ustroniu Morskim”, 

 65.000 zł planowanym wpływem w 2011 r. dofinansowania z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w 

Ustroniu Morskim” w związku z podpisaną umową. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 

 17.220 zł planowanym wykonaniem oceny stanu technicznego oraz programu utrzymania 

dróg kategorii gminnej na terenie Gminy Ustronie Morskie, 

 - 4.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

Dział 630 

 -3.500 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

Dział 700 

 -600 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

 137.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zastępstwo procesowe przeciwko 

Spółce Baltic Center Polska w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z 

dnia 05.04.2003 r. oraz uiszczeniem wpisu sądowego dot. ww. sprawy, 

 -600 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

Dział 710 

 -250 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095), 

Dział 750 
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 -166,79 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

 -682,40 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

 -10.500 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

 -38,40 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

 -500 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

 -110,78zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

 2.040 zł wzrostem składki członkowskiej na 2011 rok uiszczanej do Stowarzyszenia 

Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka z dnia 03.02.2011 r. Kwota składki 

na 2011 rok po zmianie stanowi wartość 5.040 zł, 

 65.000 zł planowanym wykonaniem remontu pomieszczeń w części budynku Sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2A. 

Dział 754 

 124,72 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

 -7.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

 -6,24 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

Dział 756 

 -62,40 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

Dział 801 

 88.930 zł wprowadzeniem do budżetu środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 

nauczycieli w związku z wzrostem kwoty od VII 2011 roku –  45.200 zł oraz na 

podwyżkę płac nauczycieli od IX 2011 roku – 43.730 zł (zwiększenie planu wydatków ze 

względu na wzrost subwencji oświatowej – patrz dochody dz. 758), 

 -9.800 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia jednostek 

oświatowych gminy (patrz rozdz. 90095), 
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 przeniesieniem niewykorzystanego planu wydatków dot. wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody 

jubileuszowej pracownikowi Przedszkola Publicznego (kwota 5.208 zł), 

 -605,46 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

Dział 851 

 -400 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

 -75,01 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

 -2.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

Dział 852 

 -1.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095),  

Dział 900 

 722,88 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

 przesunięciem środków na sfinansowanie wynagrodzenia dla osoby – kierownika 

wysypiska odpadów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r. kwota 

1.700 zł, 

 3.000 zł potrzebą zakupu środków bhp oraz ubrań roboczych dla pracowników 

gospodarczych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r., 

 -3.155,60 zł przeniesieniem planu wydatków na wykonanie kursów i szkoleń 

pracowników gospodarki komunalnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

15.03.2011 r., 

 -4.000 zł przeniesieniem planu wydatków w związku z koniecznością zatrudnienia osoby 

do sprzątania sali gimnastycznej w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z 

dnia 15.03.2011 r., 

 -14.644,40 zł zabezpieczeniem środków na zakup zamiatarki ulicznej, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 15.03.2011 r., 

 4.655,60 zł potrzebą wykonania kursów i szkoleń pracowników gospodarki komunalnej, 

 43.150 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy, 

Dział 926 
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 -33,84 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

 -3.000 zł przeniesieniem planu wydatków na zakup środków bhp oraz ubrań roboczych 

dla pracowników,  

 -1.500 zł przeniesieniem planu wydatków w związku z potrzebą wykonania kursów i 

szkoleń pracowników gospodarki komunalnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z 

dnia 15.03.2011 r., 

 -3.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ubezpieczenia mienia gminy (patrz rozdz. 

90095), 

 4.000 zł koniecznością zatrudnienia osoby do sprzątania sali gimnastycznej w Rusowie, 

 Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 754 

 25.000 zł udzieleniem dofinansowania na zakup oznakowanego samochodu policyjnego 

dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zgodnie z wnioskiem Komendanta 

Powiatowego Policji z dnia 16.03.2011 r. (patrz. dz. 758), 

Dział 758 

 -25.000 zł propozycją rozdysponowania środków rezerwy inwestycyjnej na 2011 rok w 

celu udzielenia dofinansowania na zakup oznakowanego samochodu policyjnego dla 

Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu (patrz. dz. 754),  

Dział 900 

 21.000 zł propozycją zakup zamiatarki ulicznej (finansowanie w ramach środków 

GFOŚiGW niewykorzystanych w 2010 r. - kwota 6.355,60 zł oraz środków własnych 

GOSiR - przeniesienia środków w ramach działu 900 na kwotę 14.644,40), zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15.03.2011 r. 

Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 05 maja 2011 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 750 

 9.239 zł planowanym wpływem środków w związku z podpisaną umową o przyznanie 

pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 

zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 tj. na refundacje wydatków poniesionych na operacje pn.” Wzrost atrakcyjności 

turystyczno - przyrodniczej gminy Ustronie Morskie poprzez organizację rajdu 

rowerowego i wykonanie oznakowania szklaku turystycznego”, 

Dział 756 



str. 17 
 

 15.331 zł wpływem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych tyt. rozliczenia rekompensaty utraconych dochodów za 2010 rok, 

Dział 801 

 25.000 zł planowanym wpływem dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych (kolonie, 

wynajem sali gimnastycznej), 

Dział 926 

 174.560 zł wprowadzeniem części dochodów z tyt. odzyskanego podatku VAT od 

prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu 

Morskim”, 

 Zmian po stronie dochodów inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 926 

 85.000 zł planowanym wpływem w 2011 r. dofinansowania z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w 

Ustroniu Morskim” w związku z podpisaną umową (II część), 

 Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 

 17.000 zł planowanym wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie 

gminy, 

Dział 750 

 138.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. organizacji 

otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskie oraz pozostałych zadań z 

zakresu promocji m.in. organizację imprez promocyjnych, zakup gadżetów reklamowych, 

Dział 801 

 Urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń w Przedszkolu 

Publicznym (m.in. ze względu na przedłużenie umowy na zastępstwo pracownika 

przebywającego na urlopie macierzyńskim), 

Dział 851 

 4.130 zł potrzebą zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

dla pracownika Ośrodka Zdrowia w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków, 

Dział 900 

 1.000 zł potrzebą wykonania map do celów projektowych dot. przeniesienia szaletu 

publicznego z ul. Kościuszki na ul. Wojska Polskiego (parking) - zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 06.04.2011 r., 
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Dział 926 

 -56.000 zł przeniesienie planu wydatków do rozdz. 75075 w celu organizacji otwarcia 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskie, 

 Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 600 

 152.000 zł planowanym zakończeniem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach”,  

Dział 758 

 -7.500 zł propozycją rozdysponowania środków rezerwy inwestycyjnej na 2011 rok na 

wynagrodzenie dla osoby pełniącej nadzór autorski podczas wykonywania inwestycji pn. 

Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na 

odcinku 321-323 km, 

Dział 801 

 50.000 zł propozycją dofinansowania zakup Gimbusa do przewozu dzieci do szkół, 

Dział 851 

 3.000 zł planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego z 

przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i 

wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim, 

Dział 900 

 7.500 zł koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby pełniącej 

nadzór autorski podczas wykonywania inwestycji pn. Budowa systemu ostróg 

zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 km 

(przeniesienie środków w ramach działu 758). 

Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 

 7.899 zł wpływem środków z tyt. opłaty adiacenckiej, 

Dział 700 

 1.845 zł dochodami z tyt. podziału działki, 

Dział 750 

 1.382 zł zwrotem opłat sądowych, 
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Dział 756 

 zmianą dysponenta dochodów z tyt. opłaty miejscowej z Urzędu Gminy na Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim - kwota 785.000 zł, 

 3.600 zł wpływem odsetek od opłat z tyt. renty planistycznej, 

 300 zł dochodami z tyt. sprzedaży druków meldunkowych, 

Dział 758 

 766,26 zł wpływem odsetek od rachunku bankowego, 

Dział 801 

 137 zł dochodami z tyt. odsetek od zaległości z tyt. dzierżawy pomieszczeń szkoły w 

Ustroniu Morskim, 

 745 zł wpływem środków z tyt. wynagrodzenia płatnika, 

Dział 851 

 150 zł dochodami z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. dostawy gazu, 

Dział 852 

 4.133 zł otrzymaniem środków z Gminy Białogard za pochówek zmarłego, 

Dział 853 

 zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wpływu środków na realizację projektu 

„Jesteśmy Aktywni” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim - kwota 112.916,89 zł, 

Dział 900 

 45.000 zł planowanym wpływem środków ze sprzedaży biletów na wysypisko gminne, 

 110 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedane usługi na wysypisku 

gminnym, 

 5.500 zł wpływem odszkodowania za uszkodzenie ciągnika i przyczepy (5.200 zł) oraz 

wynagrodzenia płatnika (300 zł), 

Dział 926 

 700 zł wpływem odsetek od rachunku bankowego, 

 327.533,70 zł wprowadzeniem części dochodów z tyt. odzyskanego podatku VAT od 

prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu 

Morskim” (322.000 zł), wpływem odszkodowania za kradzież kabla (3.833,70 zł) oraz 

środków z tyt. wynagrodzenia płatnika (1.700 zł), 
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Zmian po stronie dochodów inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 700 

 3.600 zł wpływem środków z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, 

Dział 801 

 2.047 zł dochodami z tyt. częściowej refundacji kosztów poniesionych w 2010 r. na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 

Ustroniu Morskim”, 

Dział 851 

 - 510.000 zł planowaną refundacją kosztów dot. zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” w 2012 r. Inwestycja 

realizowana będzie w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, 

projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: 

białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i 

świdwińskiego”, 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 

 20.000 zł planowaną wymianą i uzupełnieniem oznakowania pionowego w Sianożętach i 

Ustroniu Morskim, 

 50.000 zł potrzebą wykonania remontów bieżących dróg gminnych, 

 273.000 planowanym remontem ul. Okrzei i Różanej, remontem dróg gruntowych, 

remontem bitumicznym drogi w Rusowie i Gwiździe i utworzeniem rezerwy na remonty 

dróg – ogółem kwota 263.000 zł oraz koniecznością transportu płyt do remontu dróg – 

kwota 10.000 zł, 

Dział 630 

 44.000 zł zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. opłaty rocznej za wyrąb drzew w 

związku z realizacją w 2010 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej 

Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach 

Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – 

Podczele” (patrz wydatki inwestycyjne dz. 630), 

 - 264.250,77 zł przeniesieniem planu wydatków dot. ratownictwa wodnego z rozdziału 

63095 pn. Pozostała działalność do rozdział 75415 pn. Zadania ratownictwa górskiego i 

wodnego, 

Dział 700 

 20.000 zł potrzebą wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi zgodnie z 
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m.p.z.p, 

Dział 710 

 20.000 zł zwiększeniem wydatków na podziały geodezyjne gruntów przeznaczonych do 

sprzedaży, 

Dział 750 

 - 70.000 zł przeniesieniem planu wydatków na zakup usług radcy prawnego do paragrafu 

wynagrodzeń osobowych (patrz urealnienie planu wydatków na wynagrodzenia 

pracowników UG), 

 1.000 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 

pracowników w Urzędzie Gminy (ryczałt samochodowy), 

 7.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu usług telefonii komórkowej do 

faktycznych potrzeb,  

 4.060 zł dostosowaniem planu wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w 

Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim, 

 60.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. organizacji 

otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskie, 

 - 5.900 zł korektą składek uiszczanych do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 

Karlinie na działalność biura Związku oraz utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt 

Zintergowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty, 

 260.000 zł urealnieniem planu wydatków do wymaganej wysokości na zawarte umowy o 

pracę, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje i odpis na 

ZFŚS (w zmianie uwzględniono przeniesienie z par. 4300 kwoty 70.000 zł), 

 10.000 zł potrzebą zwiększenia funduszu reprezentacyjnego wójta na zakup materiałów i 

usług, 

Dział 754 

 przeniesieniem planu wydatków w ramach rozdziału 75405 pn. Komendy powiatowe 

Policji z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia 

Policji - kwota 3.000 zł, 

 5.200 zł potrzebą zakupu umundurowania dla strażaków OSP Ustronie Morskie 

(kombinezony, buty), 

 6.400 zł zakupem garażu i przyczepki do przechowywania i transportu łodzi ratunkowej 

oraz zakupem wykaszarki do pielęgnacji terenów zielonych przy OSP. 

 3.000 zł planowanym wykonaniem rozbudowy sieci teleinformatycznej oraz serwisu 

tecznicznego sprzętu OSP, 
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 przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 75414 pn. Obrona cywilna do rozdział 75421 

pn. Zarządzanie kryzysowe - kwota 37.623,76 zł, 

 264.250,77 zł przeniesieniem planu wydatków dot. ratownictwa wodnego z rozdziału 

63095 do rozdziału 75415, 

Dział 757 

 20.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków dot. spłaty odsetek od planowanego kredytu 

oraz zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. spłat odsetek od kredytów, pożyczek i 

obligacji – kwota 555.000 zł, 

Dział 758 

 104.516 zł wprowadzeniem do rezerwy ogólnej części wolnych środków 2010 roku 

(wolne środki powstały z rozliczenia wyniku roku 2010); zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy 

z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych wysokość rezerwy nie może być niższa niż 

0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków ogólnych,. 

Dział 801 

  27.540 zł koniecznością wypłaty w miesiącu sierpniu 2011 r. odpraw emerytalnych dla 

pracownika Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim (14.800 zł) i pracownika 

Gimnazjum (12.740 zł), 

 186,96 zł zakupem przez GOSiR kamizelek odblaskowych dla dzieci dojeżdżających do 

szkoły (refaktura zakupu przez Urząd Gminy), 

Dział 851 

 10.000 zł planowanym zakupem zabawek na plac zabaw w Gwiździe, 

 25.000 zł planowanym wykonaniem remontu świetlicy wiejskiej w Kukini (przeniesienie 

kwoty 15.000 zł z wydatków inwestycyjnych i kwoty 10.000 zł z rezerwy AA par. 4300) , 

 - 20.000 zł rozdysponowaniem rezerwy AA w par. 4300 na zakup zabawek na plac zabaw 

w Gwiździe (10.000) i remont świetlicy wiejskiej w Kukini (10.000 zł), 

 10.000 zł koniecznością wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy 

wiejskiej w Gwiździe. 

 wprowadzeniem niewykorzystanych środków 2010 r. z tyt. pozyskanych dochodów z 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu - kwota 35.740,02 zł. W uchwale budżetowej na 2011 rok 

na działalność zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 

dodatkową kwotę 52.100 zł pochodzącą z dochodów ogólnych budżetu gminy, poprzez 

wprowadzenie środków roku 2010 kwota ulga zmniejszeniu do kwoty 16.359,98 zł,   

 10.800 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla ginekologa na 

okres od VII do XII 2011 r., 

 25.200 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup usług stomatologicznych na okres 
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od VII do XII 2011 r., 

Dział 852 

 - 21.214 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z 

dokonywaniem opłat za pobyt podopiecznych w DPS Włościbórz i Senior w Piotrowicach 

i ich przeniesienie na pokrycie wydatków na wkład własny Gminy w wypłatę zasiłków i 

stypendiów dotowanych w części z budżetu państwa. 

 453,70 zł przeniesieniem środków na wypłatę świadczeń społecznych - patrz dz. 85395 , 

 20.750 zł koniecznością zabezpieczenia kwoty 20 % wkładu własnego w wypłatę 

świadczeń społecznych z tyt. zasiłków społecznych i dożywiania dzieci w szkołach, 

składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę stypendiów szkolnych,   

Dział 853 

 - 900 zł podpisaniem umowy z Powiatem Kołobrzeskim na udział 1 osoby w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu; pierwotnie planowano udział 2 osób z gminy Ustronie 

Morskie, 

 - 2.989,70 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z 

realizacją projektu „Jesteśmy Aktywni” realizowanego przez GOPS dot. wydatków na 

zasiłki specjalne i dodatkowe wynagrodzenie roczne,  

Dział 854 

 3.000 zł koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendiów 

szkolnych; urealnienie planu wydatków do faktycznych potrzeb, 

Dział 900 

 221 zł koniecznością zakupu przez GOSiR odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu 

Gminy (refaktura zakupu przez Urząd Gminy), 

 1.200 urealnieniem planu wydatków na badania okresowe profilaktyczne pracowników 

GOSiR w Ustroniu Morskim (patrz rozdz. 92601), 

Dział 921 

 35.000 zł koniecznością zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury 

w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

Dział 926 

 - 1.200  zł zmianą klasyfikacji budżetowej na badania okresowe profilaktyczne 

pracowników GOSiR w Ustroniu Morskim, 

 koniecznością przeniesienia planu wydatków związanych z zatrudnieniem ratowników do 

obiektu „Helios” z wydatków na wynagrodzenia osobowe do zakupu usług ratowniczych 

– kwota 78.750 zł, 

 1.650 zł zakupem przez GOSiR usług rekreacyjnych dla dzieci podczas ferii zimowych 

(refaktura zakupu przez Urząd Gminy), 
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Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 600 

 8.000 zł potrzebą zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki 

autobusowej pod wiatę przystankową PKS Wieniotowo”,  

Dział 630 

 - 44.000 zł zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. opłaty za wyrąb drzew w 

związku z realizacją w 2010 r. zadania inwestycyjnego pn „Budowa ścieżki rowerowej 

Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach 

Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – 

Podczele” (patrz wydatki bieżące dz. 630), 

Dział 710 

 10.000 zł planowaną „ Przebudową Lapidarium w Bagiczu” w latach 2011-2012,  

Dział 750 

 zmianą nazwy zadania i paragrafu inwestycji z „Interaktywna mapa gminy Ustronie 

Morskie” na „Przebudowa kamery internetowej i HOT-SPOT”- kwota 10.000 zł, 

Dział 758 

 950.000 zł wprowadzeniem rezerwy celowej (wolne środki powstały z rozliczenia 

wyniku roku 2010) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów  

finansowanych z udziałem środków unijnych oraz niepodlegających  zwrotowi środków 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. W II półroczu 2011 r. urząd 

gminy rozpocznie procedurę przetargową ostatniej inwestycji związanej z 

termomodernizacją - Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim.; źródłem finansowania tego 

zadania jest preferencyjny kredyt z Banku Ochrony Środowiska, którego jednym z 

warunków jest ogólna wartość inwestycji do 1 mln zł; planowana wartość inwestycji to 

1,297 mln zł, jeżeli wynik przetargu przekroczy kwotę 1 mln zł, gmina będzie zmuszona 

znaleźć inne źródło finansowania zadania. Ponadto dochody majątkowe roku 2011 

przewidują refundację zadania inwestycyjnego „budowy bieżni i skoczni do skoku w dal” 

kwota 98.914 zł jednak obecnie istnieje poważne zagrożenie realizacji tej refundacji w 

roku bieżącym; określenie wysokości tej rezerwy staje się więc za zasadne, 

Dział 851 

 - 15.000 zł przeniesieniem planu wydatków inwestycyjnych do planu wydatków 

bieżących – rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 3 komputerów do Świetlicy 

Wiejskiej w Rusowie” i przeznaczenie środków na remont świetlicy wiejskiej w Kukini 

(komputery zakupiono pod koniec 2010 r.), 

 142.000 zł potrzebą zwiększenia planu wydatków w związku z kontrolą dokumentacji na 

planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia 

w Ustroniu Morskim”. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego 
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Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej”, 

Dział 900 

 7.140 zł koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby pełniącej 

nadzór autorski podczas wykonywania inwestycji pn. Budowa systemu ostróg 

zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 km, 

 8.000 zł wykonaniem studium wykonalności dla planowanej do realizacji w 2012 r. 

inwestycji pn. „Budowa zejść na plażę”, 

 20.000 zł wykonaniem studium wykonalności dla budowy placów zabaw w Kukini, 

Rusowie i Ustroniu Morskim przy ul. B. Chrobrego i Osiedlowej (10.000 zł) oraz 

wykonaniem aktualizacji dokumentacji technicznej dla placu zabaw przy ul. Górnej w 

Ustroniu Morskim (10.000 zł), 

Dział 921 

 21.760 zł planowanym zakupem instrumentów muzycznych dla orkiestry Ochotniczej 

Straży Pożarnej „Morka” i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim. Zakup 

realizowany w ramach ubiegania się o 50 % dofinansowania przez Stowarzyszenie „Siła 

w Grupie –Lider”, 

Dział 926 

 50.000 zł prawdopodobnym zakończeniem sporu dot. realizacji w 2008 roku inwestycji 

pn. „Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim”, 

Ponadto akceptuje się zmiany bez dodatkowego obciążania budżetu gminy polegające na 

wprowadzeniu do budżetu nowych zadań inwestycyjnych tj. „Stworzenie strony internetowej 

Gminy Ustronie Morskie” kwota 12.300 zł i „Samochód do odbioru i przewozu odpadów” kwota 

10.000 zł. 

Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 750 

 2.952 zł wpływem środków z tyt. dzierżawy terenu, 

Dział 854 

 6.122 zł otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - 

„Wyprawka szkolna”, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 

366/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.  

Zmian po stronie dochodów inwestycyjnych dokonano w związku z: 
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Dział 630 

 33.569 zł wpływem środków z tyt. refundacji kosztów zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto 

Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku 

Sianożęty – Podczele” realizowanego w 2010 r. w ramach programu Operacyjnego Celu 

„Europejska Współpraca Terytorialna” – „Transgraniczna współpraca terytorialna” 

Maklenburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Województwo Zachoniopomorskie, 

Dział 700 

 - 1.698.526 zł weryfikacją planowanych dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości 

gminnych i małym prawdopodobieństwem ich wykonania, 

 302.000 zł dochodami z tyt. wpływu finansowego wsparcia na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na 

funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo Gmina 

Ustronie Morskie”, z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat, 

Dział 926 

 - 98.914 zł planowaną refundacją kosztów dot. realizowanego w 2010 r. zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole 

Szkół w Ustroniu Morskim w 2012 r. Zgodnie z zawartą umową środki pochodzić będą z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie 

Lokalnych Strategii Rozwoju”, 

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

Dział 400 

 - 12.200  rezygnacją z realizacji zadania pn. Opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną  i paliwa gazowe w 2011 roku, 

Dział 600 

 - 10.000 urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. transportu materiału 

do remontu dróg, 

Dział 700 

 - 27.980 zł urealnieniem planu wydatków do bieżących potrzeb, 

Dział 710 

 20.000 zł zwiększeniem wydatków na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych, 

 - 18.450 zł rezygnacją z wykonania mpzp dla obrębu Ustronie Morskie w 2011 roku, 

 32.600 zł potrzebą wykonania wycen nieruchomości gminnych, 

 4.000 planowanym wykonaniem odwodnienia cmentarza w Rusowie, 
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Dział 750 

 92.806 zł urealnieniem planu wydatków do bieżących potrzeb,  

Dział 754 

 14.100 urealnieniem planu wydatków do bieżących potrzeb, 

Dział 756 

 - 300 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania, 

 Dział 758 

 - 57.061 zł zmianą przeznaczenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na odwodnienie 

cmentarza w Rusowie (4.000 zł), zabezpieczenie wkładu własnego na zakup 

podręczników dla uczniów (3.061 zł) oraz dotację dla Klubu Sportowego NKS Astra 

(50.000 zł), 

Dział 801 

 9.183 zł otrzymaniem dotacji celowej oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na zakup 

podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - 

„Wyprawka szkolna” (Szkoła Podstawowa: dotacja 2.872 zł, wkł. wł. 1.436 zł; 

Gimnazjum dotacja 3.250 zł, wkł. wł. 1.625 zł), 

 29.600 zł wzrostem wynagrodzenia kierowcy Gimbusa ze względu na pełnienie dyżuru w 

czasie oczekiwania na dzieci i zabezpieczeniem planu wydatków na zakup paliwa i opon 

do Gimbusa, 

Dział 851 

 1.550 zł planowanym zatrudnieniem osoby sprzątającej w Ośrodku Zdrowia (zastępstwo) 

i przeniesieniem środków na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kukini (25.000 zł) 

oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gwiździe 

(10.000 zł) do rezerwy AA w par. 4300, 

Dział 852 

 215 zł koniecznością zwrotu dotacji z tyt. świadczenia – zasiłku stałego niesłusznie 

pobranego w 2010 r. wraz z należnymi odsetkami do dysponenta przyznającego dotację tj. 

Wojewody Zachodniopomorskiego,   

 - 3.000  zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wypłaty świadczeń 

za prace społeczno-użyteczne, 

Dział 900 

 53.463 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb, 

Dział 926 

 - 78.063 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania, 
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 50.000 zł zabezpieczeniem środków na dotację dla Klubu Sportowego NKS ASTRA 

zgodnie z wnioskiem z dnia 14 września 2011 r.  

IV . Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 600 

 6.000 zł potrzebą zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki 

autobusowej pod wiatę przystankową PKS Wieniotowo”,  

 500 zł koniecznością wykonania w 2011 roku map niezbędnych do realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd-Grąbnica” w roku 2012. 

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do 

Grąbnicy” na „Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd-Grąbnica”, 

Dział 700 

 - 45.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na 

funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo Gmina 

Ustronie Morskie”, 

 10.000 zł planowanym wykonaniem przyłącza gazowego w m. Rusowo wraz z zakupem 

pieca gazowego i montażem kuchenki gazowej, 

Dział 758 

 - 101.000 zł zmianą przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej na zakup Gimbusa, 

Dział 801 

 400.000 zł planowanym zakupem Gimbusa do przewozu dzieci. Na realizację zakupu 

planuje się otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% jego wartości tj. 225.000 zł,  

Dział 851 

 - 1.292.000 zł przeniesieniem do 2012 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim”. Inwestycja realizowana 

będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, 

Dział 900 

 zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zejść na plażę” na zadania 

inwestycyjne jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały - rozdz. 90018, 

 - 10.000 zł rezygnacją z „Budowy placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim”, 

Dział 921 

 - 21.760 zł przesunięciem zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry Ochotniczej 

Straży Pożarnej „Morka” i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim do roku 2012. 
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Zakup realizowany będzie w ramach ubiegania się o 50 % dofinansowania przez 

Stowarzyszenie „Siła w Grupie –Lider”, 

Dział 926 

 - 100.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”, 

po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. 

Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 października 2011 r. 

Proponuje się rozszerzyć przeznaczenie środków finansowych przyznanych uchwałą Rady 

Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 r. w wysokości 50.000 zł z wcześniej 

proponowanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji stowarzyszeniom, na promocję i reklamę prowadzoną przez członków klubu 

sportowego NKS „ASTRA” Ustronie Morskie na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Ustroniu Morskim. Promocja polegałaby m.in. na umieszczeniu nazwy gminy Ustronie Morskie 

lub Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Helios” z logo na strojach meczowych i dresach 

zawodników, eksponowanie wymienionych znaków promocyjnych w prasie lokalnej, 

regionalnej oraz telewizji regionalnej przy okazji udzielanych wywiadów, kolportowanie 

materiałów promocyjnych i informacyjnych gminy Ustronie Morskie oraz Centrum Sportowo-

Rekreacyjnego „Helios” podczas wyjazdów na mecze w ramach rozgrywek ligowych klubu 

piłkarskiego NKS „ASTRA” Ustronie Morskie poprzez wprowadzanie ich do obiegu wraz z 

biletami a także reklama w miejscach zamieszkania zawodników. Zauważyć należy, że w 

obecnym okresie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął kolejną, szeroką kampanię 

promocyjną kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Koszalinie. Za zasadne, więc należy uznać 

propozycję przesunięcia kwoty 50.000 zł z dotacji dla stowarzyszeń na czynne zaangażowanie 

zawodników klubu sportowego do promowania wizerunku Centrum „Helios” a tym samym 

gminy Ustronie Morskie. Przesunięcie to jest też o tyle zasadne, że na jego skutek ta promocja 

będzie mogła odbywać się w znacznie szerszym wymiarze niż przyznanie dotacji w drodze 

konkursowej. Korzystając z tego typu działań promocyjnych gmina uzyskuje możliwość 

sprawnej komunikacji ze wszystkimi potencjalnymi grupami odbiorców: mieszkańcami 

województwa zachodniopomorskiego, turystami, potencjalnymi inwestorami. Warunkiem 

skutecznej promocji jest odpowiedni sposób przekazania informacji. Eksponowanie nazwy 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Helios” oraz gminy Ustronie Morskie skutkuje budowaniem 

wizerunku jako gminy sportowej i nowoczesnej. Efekty te mogą przełożyć się na wzrost liczby 

odwiedzających nowopowstałą atrakcję turystyczną, jaką jest „Helios” oraz gminę. Ponadto 

promocja poprzez sport może skutkować pozyskaniem nowych inwestorów, a także budową 

nowych obiektów sportowych w ramach partnerstwa publiczo-prywatnego.  

Ponadto na podst. art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt 

Gminy informuje, że po dokonaniu wnikliwej analizy zaciągniętych zobowiązań, których termin 

przypada w bieżącym roku budżetowym oraz w związku z opóźnieniami w realizacji dochodów 

ze sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych, podjął decyzję w Zarządzeniu Nr 129/2011 

z dnia 30.09.2011 r. o częściowym zablokowaniu wydatków budżetowych największego 

dysponenta środków budżetowych, jakim jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim. Mając na uwadze trudną sytuację finansową budżetu gminy niezbędne jest 

wprowadzenia rygorystycznego - programu oszczędnościowego w wydatkach Gminy Ustronie 

Morskie.  Wójt Gminy jako wykonawca budżetu i jednocześnie sprawując ogólny nadzór nad 



str. 30 
 

przebiegiem tego procesu u pozostałych dysponentów środków budżetowych, po zbadaniu 

sprawozdań jednostkowych wszystkich jednostek organizacyjnych za m-c sierpień 2011 r. 

postanowił przejściowo, do czasu realizacji dochodów majątkowych podjąć powyższą decyzję. 

Realizacja planu finansowego jednostki będzie monitorowana. Decyzja ma charakter 

fakultatywny. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przywrócenia pewnej kwoty 

środków finansowych niezbędnej do pokrycia zobowiązań (niedopuszczenie do sytuacji 

powstania zobowiązań wymagalnych).Powyższa decyzja nie powoduje utraty płynności 

finansowej jednostki budżetowej. Instytucja blokowania planowanych wydatków budżetowych 

nie powinna być postrzegana jako narzędzie represji, ale przede wszystkim jako instrument 

sprzyjający racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych. 

Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 754 

 3.000 zł wpływem pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w 

formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim, 

Dział 801 

 23.910,20 zł planowanym wpływem dofinansowania na realizację przez Szkołę 

Podstawową w Ustroniu Morskim w roku 2011 i 2012 projektu „Równa Szkoła – Równe 

Szanse” działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytet IX Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki” indywidualizacja programów nauczania w klasach I-III SP (wartość 

całego projektu 42.610,20 zł), 

Dział 926 

 103.192,47 zł wprowadzeniem części dochodów z tyt. odzyskanego podatku VAT od 

prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu 

Morskim” z przeznaczeniem na dopłaty do Spółki MWiK w Kołobrzegu za 2011 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 010 

 - 53,97 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

Dział 400 

 42.654,49 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na dopłatę 

do wspólnej taryfy wody w 2011 roku – zgodnie z Uchwałą Nr XLV/322/2010 z dnia 10 

listopada 2010 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta*, 

Dział 600 
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 -1.220 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

Dział 630 

 - 3.059,40 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

Dział 700 

 - 346,01 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

Dział 750 

 - 3.264,89 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

 4.202,21 zł potrzebą zabezpieczenia planu wydatków na koszty postępowania 

egzekucyjnego, podróże służbowe*, 

Dział 754 

 3.600 zł  koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla 

strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych*, 

 570 zł potrzebą zabezpieczenia środków na opłaty za internet oraz połączenia telefoniczne 

w OSP Ustronie Morskie*, 

Dział 756 

 3.650 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z wypłatą 

inkasa poboru podatków, zakupem materiałów oraz usług pocztowych*, 

Dział 801 

 23.910,20 zł zakupem doposażenia bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Ustroniu 

Morskim tj. zakup projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego, gier, pomocy i 

filmów edukacyjnych, materiałów plastycznych i papierniczych do realizacji zajęć w 

ramach projektu „Równa Szkoła – Równe Szanse” – patrz dochody dz. 801, 

 - 13.600 zł patrz rozdz. 90003, 

Dział 851 

 - 20.000 zł rozdysponowaniem rezerwy AA w par. 4300 na Modernizację świetlicy 

wiejskiej w Gwiździe (patrz wydatki inwestycyjne), 

Dział 852 

 - 2,04 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

Dział 900 

 60.537,98 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na dopłatę 

do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków w 2011 roku – zgodnie z Uchwałą Nr 
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XLV/322/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania 

Wójta*,   

 - 37,85 urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

 25.000 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników 

komunalnych tj. na dodatki i wynagrodzenie za pracę w systemie przerywanego czasu 

pracy – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Ustroniu Morskim z dnia 27.10.2011 r. (przeniesienie środków z rozdz. 80113 par. 4300 

kwota 13.600 zł, rozdz. 92601 par. 4210 kwota 9.900 zł i par. 4300 kwota 1.500 zł), 

 - 369 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

Dział 926 

 - 9.900  zł patrz rozdz. 90003, 

 - 1.500 zł patrz rozdz. 90003, 

 - 650 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

 - 19,05 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie*, 

 Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z: 

Dział 758 

 - 35.000 zł zmianą przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej tj. na Wyposażenie kuchni w 

Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim, 

Dział 801 

 35.000 zł potrzebą zakupu sprzętu – wyposażenia kuchni w Przedszkolu Publicznym w 

Ustroniu Morskim planuje się zakupić m.in. zestaw kociołków elektrycznych, kuchnię 

elektryczną, obieraczkę do ziemniaków krajalnice do wędlin, patelnie elektryczną, szafę 

przelotową z drzwiami suwanymi oraz garnki i miski – zgodnie z wnioskiem Dyrektor 

Przedszkola z dnia 15.11.2011 r., 

Dział 851 

 20.000 zł planowaną Modernizacją świetlicy wiejskiej w Gwiździe (zmiana klasyfikacji 

budżetowej patrz wydatki bieżące). 

* konieczność zmiany powstała po posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w 

dniu 16.11.2011 r. i nie powoduje zmiany prognozowanego wyniku finansowego 2011 roku.  

Uchwała nr XVIII/126/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2011 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 020 
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 - 300 zł urealnieniem planu do faktycznych wpływów z tyt. dzierżawy obwodów 

łowieckich, 

Dział 630 

 3.424 zł większym wpływem z tyt. sprzedaży wydawnictw reklamowych Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim, 

 53.300 zł uzyskaniem opłat z tyt. dzierżawy kontenerów sanitarnych, 

 - 24.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. usług reklamowych NIVEA WOPR  

(przeniesienie do rozdz. 92601), 

 55 zł wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego, 

Dział 700 

 - 600 zł urealnieniem planu dot. czynszu mieszkaniowego Wspólnoty Górna, 

 7.000 zł wpływem z tyt. trwałego zarządu, 

 60 zł zwrotem kosztów upomnienia z tyt. wieczystego użytkowania, 

 - 50.000 zł urealnieniem planu z tyt. dzierżaw do faktycznego wykonania,  

 - 200.000 zł przeniesieniem planu z tyt. dzierżaw do klasyfikacji budżetowej w rozdz. 

63095, 90003, 92601, 

 1.840 zł pozyskaniem wpływu z tyt. podziału geodezyjnego działki, 

 - 11.000 zł mniejszym wykonaniem planu z tyt. odsetek od redyskonta weksli – sprzedaż 

mieszkań na raty, 

Dział 710 

 1.000 zł większym wykonaniem planu z tyt. opłat cmentarnych, 

Dział 750 

 5.000 zł otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków 

Urzędu Stanu Cywilnego w Ustroniu Morskim zgodnie z wnioskiem z dnia  7 września 

2011 r. znak: BF.3032.1.2011.FB,  

 10 zł 5 % środków należnych gminie z tyt. wpływów za udostępnienie danych 

osobowych, 

 2.100 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych, 

 - 500 zł brakiem wpływów za sprzedaż specyfikacji przetargowych, 

 - 7.700 zł zmianą dysponenta dochodów budżetowych z UG na GOSIR oraz urealnienie 

planu do faktycznego wykonania z tyt. sprzedaży wydawnictw reklamowych,  
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 - 33.000 zł brakiem wpływu dofinansowania organizacji Dni Ustronia Morskiego w 2011 

roku (planowana refundacja ma nastąpić w I półroczu 2012 roku),  

 - 1.200 zł urealnieniem planu do faktycznych wpływów z tyt. wynajmu pokoi w budynku 

przy Urzędzie Gminy, 

Dział 756 

 - 300 zł mniejszymi wpływami z Urzędów Skarbowych z tyt. odsetek od nieterminowych 

wpłat, 

 - 700 zł zwrotem nadpłaconej kwoty podatku od środków transportowych osób prawnych, 

 - 331.000 zł urealnieniem planu z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych, 

 400 zł wpływem podatków od czynności cywilnoprawnych, 

 - 15.100 zł mniejszym wykonaniem planu z tyt. odsetek podatkowych oraz kosztów 

upomnień osób prawnych, 

 - 90.000 zł zwrotem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

rekompensaty utraconych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości, w związku z tym, 

że podatnik utracił status zakładu pracy chronionej,  

 - 1.260.000 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości osób 

prawnych po analizie wykonania na dzień 15.XI.2011 r., 

 4.340 zł większymi wpływami z tyt. podatku od środków transportowych osób 

fizycznych,  

 - 10.000 zł urealnieniem planu dot. wpływów z Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od 

spadku i darowizn,  

 140.000 zł większym wykonaniem opłaty targowej, 

 20.000 zł  większym wykonaniem opłaty miejscowej, 

 800 zł wpływem kosztów upomnienia, 

 - 1.290 zł brakiem wpływu odsetek z tyt. opłaty miejscowej, 

 3.800 zł większym wpływem opłaty skarbowej, 

 - 5.900 zł niewykonaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

 16.980 zł pozyskaniem większych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów 

upomnienia, 

 980 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat dot. spłaty zaległości tyt. renty 

planistycznej, 

 21.000 zł wpływami z tyt. inkasa opłaty miejscowej oraz sprzedaży druków 
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meldunkowych, 

Dział 758 

 - 6.000 zł urealnieniem planu odsetek od lokat bankowych, 

Dział 801 

 - 90 zł urealnieniem planu Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim do faktycznego 

wykonania dot. opłat za wydanie duplikatów świadectw, odsetek bankowych oraz 

wynagrodzenia płatnika, 

 12.000 zł wprowadzeniem wpływów z tyt. wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w 

okresie letnim, 

 zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wpływu środków na realizację projektu 

„Równa szkoła – równe szanse” realizowanego przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim - 

kwota 23.910,20 zł, 

 - 70.500 zł zmniejszeniem planu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym (kwota 

45.500 zł) oraz opłat za ich wyżywienie (kwota 25.000 zł), 

 700 zł wpływem z tyt. wynajmu sali w Przedszkolu Publicznym, 

 - 60 zł urealnieniem planu Gimnazjum w Ustroniu Morskim do faktycznego wykonania 

dot. odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika, 

 - 545 zł zmniejszeniem planu dot. wynagrodzenia płatnika Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji, 

Dział 852 

 800 zł wpływem z tyt. funduszu alimentacyjnego, 

Dział 853 

 zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wpływu środków na realizację projektu 

„Jesteśmy Aktywni” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim - kwota 112.916,89 zł, 

Dział 900 

 190.000 zł zwiększeniem realizacji planu sprzedaży talonów na wysypisko,  

 10 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. sprzedaży talonów na wysypisko, 

 8.993 zł wpływem z tyt. mediów, 

 700 zł dochodami z tyt. wynagrodzenia płatnika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

 29.000 zł wpływem należności ustawowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej,  
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 - 2.200 zł zmniejszeniem planu opłaty produktowej, 

 12.000 zł wpływem odszkodowań z zakładu ubezpieczeń za szkody powstałe w Klubie 

Uśmiech i siłowni gminnej oraz z tyt. kradzieży kabla i zniszczenia szafki elektrycznej, 

Dział 926 

 61.000 zł pozyskaniem środków z najmu i dzierżawy w obiekcie Helios, boiska 

sportowego oraz budynku zaplecza stadionu sportowego ASTRA, 

 - 264.232,06 zł urealnieniem planu z tyt. sprzedaży biletów do obiektu Helios, 

 1.713.000 zł wprowadzeniem odzyskanego podatku VAT od prowadzonej inwestycji pn. 

„Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700 

 600 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wpływu finansowego wsparcia na 

realizację inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły 

na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce nr 111/2 obręb Rusowo,  

 5.160 zł pozyskaniem środków z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności, 

 - 1.250.000 zł urealnieniem planu dot. sprzedaży nieruchomości gminnych w 2011 r., 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 010 

 - 9.000 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. konserwacji rowów, 

 1.000 zł dofinansowaniem „Wigilii Wsi Polskiej” organizowanej przez Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, 

Dział 600 

 - 9.200 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. zimowego utrzymania dróg, 

Dział 630 

 17.000 zł dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii i wody do 

szalet publicznych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 9.12.2011 r., 

Dział 700 

 2.700 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. kosztów utrzymania zasobu 

mieszkaniowego gminy, 
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 - 7.370 zł dostosowaniem planu do wykonania dot. promocji i marketingu sprzedaży 

nieruchomości gminnych, opinii prawnych i odszkodowań z tyt. przejęcia nieruchomości, 

Dział 710 

 - 7.000 zł dostosowaniem planu do wykonania dot. zmian mpzp i wynagrodzenia komisji 

urbanistycznej, 

 - 1.310 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. ogłoszeń związanych z 

procedurą planistyczną oraz pracami geodezyjnymi, 

Dział 750 

 3.300 zł zabezpieczeniem planu Rady Gminy, 

 - 14.000 zł dostosowaniem planu wydatków do wykonania dot. składek na ubezpieczenie 

społeczne, Funduszu Pracy i PFRON, 

 16.310,94 zł koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z działalnością 

Urzędu Gminy, 

 14.145 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. stworzenia strony internetowej Gminy 

Ustronie Morskie, 

 10.000 zł organizacją spotkania sylwestrowego Gminy Ustronie Morskie, 

 - 2.000 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. zatrudnienia w Urzędzie 

Gminy, 

Dział 754 

 - 1.200 zł dostosowanie planu pod faktyczne wykonanie dot. wynagrodzeń za służby 

płatne oraz wyżywienie policjantów podczas sezonu letniego (640 zł) i zakupu mundurów 

dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych (560 zł), 

  - 4.662 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu urządzenia oddymiającego do OSP 

Ustronie Morskie,  

 5.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu dla OSP i wymianę 

wewnętrznej linii zasilania w energię elektryczną (WLZ) w budynku OSP Kukinia, 

 zmianą w planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim 

polegającą na zmianie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej dot. 

ratownictwa wodnego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z dnia 9.12.2011 r. na 

kwotę ogółem 1.240,79 zł, 

 zmianą miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na podróże 

służbowe zarządzania kryzysowego (100 zł), 

Dział 756 

 2.500 zł dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb dot. wypłaty wynagrodzeń 
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agencyjno-prowizyjnych opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z 

dnia 9.12.2011 r., 

Dział 757 

 zmianą miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odsetki od 

obligacji, kredytów i pożyczek (50.000 zł), 

Dział 801 

 -  3.061 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. wyprawek szkolnych, 

 - 3.243,04 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. dowozu uczniów do 

szkoły, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z dnia 9.12.2011 r., 

 - 25.000 zł dostosowaniem planu pod faktyczne wykonanie dot. zakupu środków 

żywności do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Przedszkola z 30.11.2011r. (patrz dochody dz. 801), 

Dział 851 

 - 6.120 zł zakończeniem w 2011 r. realizacji programu wieloletniego pn.”Program 

zdrowotny dotyczący szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 2009-2011”, 

 - 5.900 zł niewykonaniem dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

(patrz dochody dz. 756), 

 - 5.000 zł niewykorzystaniem rezerwy na wynagrodzenia bezosobowe w Ośrodku 

Zdrowia w Ustroniu Morskim, 

 - 10.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. wykonania przyłącza wodno-

kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gwiździe wydatek dot. realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe, 

 zmianą miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług 

zdrowotnych (1.800 zł), 

Dział 852 

 zmianą w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu 

Morskim polegającą na zmianie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOPS z dnia 30.11.2011 r. na kwotę ogółem 7.101 zł, 

 - 878 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. wydatków na prace społecznie 

- użyteczne, 

Dział 900 

 5.143,26 zł dostosowaniem planu pod faktyczne wykonanie dot. kosztów utrzymania 

wysypiska gminnego oraz zakupu materiałów i części związanych z utrzymaniem 

czystości na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z dnia 9.12.2011 r., 
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 1.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu na zapłatę za ubezpieczenia komunikacyjne, 

Dział 926 

 - 4.400,22 zł urealnieniem planu dot. utrzymania obiektów sportowych gminy m.in. 

Centrum Sportowo- Rekreacyjnego, obiektu ASTRA, boiska ORLIK oraz Sali 

gimnastycznej w Rusowie do planowanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSIR z dnia 9.12.2011 r., 

 - 3.000  zł niewykonaniem planu dot. usług doradczych związanych z kulturą fizyczną, 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 

 - 284,67 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zadania inwestycyjnego 

pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd – Grąbnica, 

 -1.300,15 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zadania inwestycyjnego 

pn. Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach, 

Dział 630 

 - 245,87 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zadania inwestycyjnego 

pn. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth 

w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – 

Podczele, 

 8.000 zł zmianą działu klasyfikacji budżetowej dot. Budowy zejść na plażę (patrz rozdz. 

90018), 

Dział 700 

 - 14.300 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. stworzenia strony internetowej Gminy 

(patrz wydatki bieżące dz. 750), 

Dział 710 

 - 10.000 zł niewykonaniem w 2011 r. zadania inwestycyjnego pn. Budowa lapidarium w 

Bagiczu, 

Dział 750 

 - 989,38 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zadania inwestycyjnego 

pn. Przebudowa kamery internetowej i HOT-SPOT, 

Dział 754 

 4.662 zł koniecznością zakupu urządzenia oddymiającego do Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Ustroniu Morskim (patrz wydatki bieżące dz. 754), 

Dział 758 
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 - 800.000 zł rozwiązaniem rezerwy inwestycyjnej, 

Dział 801 

 - 450.000 zł niewykonaniem w 2011 r. zadania inwestycyjnego pn. Zakup gimbusa, 

Dział 851 

 10.000 zł przeniesieniem planu wydatków bieżących dot. wykonania przyłącza wodno-

kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gwiździe do planu wydatków majątkowych w 

związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Gwiździe, 

Dział 900 

 - 279,54 zł dostosowaniem planu pod faktyczne wykonanie dot. zadania inwestycyjnego 

pn. Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót, 

 - 8.000 zł zmianą działu klasyfikacji budżetowej dot. Budowy zejść na plażę (patrz rozdz. 

63095), 

 - 4.000,06 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie oraz zmianą klasyfikacji 

budżetowej dot. Budowy placów zabaw w gminie, 

Dział 926 

 - 9.000 zł ostatecznym zakończeniem realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim, 

 - 182,33 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. Modernizacji trybun na 

stadionie sportowym w Ustroniu Morskim. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w budżecie gminy Ustronie Morskie na 

2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 23.876.000 zł. 

W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 26.132.865,84 zł i d o  31.12.2012 r. 

w y k o n a n o  w wysokości 23.564.416,27 zł, tj. w 90,2 %  planu po zmianach 

 Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą            23.564.416,27 zł 

 Z tego: 

 Dochody bieżące           20.046.689,40 zł (85,1%) 

Z tego: 

 udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego 1.731.661,18 zł (8,6%) 

 wpływy z podatków i opłat            10.590.344,68 zł (52,8%) 

 inne                 3.059.827,53 zł (15,3%) 
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 subwencja ogólna z budżetu państwa             3.109.447,00 zł (15,5%) 

dotacje celowe z budżetu państwa, z tego: 

 na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.141.684,23 zł 

(5,7%) 

 na bieżącą realizację zadań własnych gminy            283.682,85 zł (1,4%) 

 w ramach programów finansowanych z udziałem środków  

europejskich                     130.041,93 zł (0,7%) 

 Dochody majątkowe                3.517.726,87 zł (14,9%) 

 wpływy ze sprzedaży mienia                          2.089.480,17 zł (59,4%) 

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                    2.047,68 zł (0,1%) 

 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności                        74.351.67 zł (2,1%) 

 dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne                     850.811,96 zł (24,2%) 

 dotacje otrzymane z funduszy i środki z innych źródeł na inwestycje 

 i zakupy inwestycyjne                    190.380,00 zł  (5,4%) 

 środki z budżetu Uni Europejskiej na dofinansowanie realizacji  

inwestycji                      310.655,39 zł  (8,8%) 

Po stronie wydatków plan ustalony na  22.746.000 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2012 do 

kwoty 25.583.798,84  zł i wykonany na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 22.715.181,82 zł, tj. w 

88,8 % planu po zmianach 

 

 Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą                22.715.181,82 zł  

 Z tego: 

 Wydatki bieżące              19.436.069,84 zł (85,6%) 

W tym na: 

 realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.141.684,23 zł 

(5,88%) 

 realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
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i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii     233.014,59 zł (1,2%) 

 realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony  

środowiska              144.765,06 zł (0,75%) 

 dotacje                 1.342.945,41 zł (6,91%) 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych  

i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)    8.715.841,91 zł (44,85%) 

 obsługę długu gminy (bez poręczeń)      898.289,68 zł (4,63%) 

 wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej 516.509,00 zł 

(2,66%) 

 pozostałe wydatki na działalność statutową          6.443.019,96 zł (33,12%) 

 Wydatki majątkowe                 3.279.111,98 zł (14,4%) 

W tym na: 

 inwestycje                  1.667.917,44 zł (50,9%) 

 zakupy inwestycyjne                 1.056.194,54 zł (32,2%) 

 pomoc finansowa na inwestycje               555.000,00 zł (16,9%) 

Dopowiedziała, że w roku 2012 dokonano zmian uchwałą rady gminy po stronie dochodów 

ogółem 2 034 511,00 zł, natomiast wydatki ogółem 2 615 444,00 zł. Dopowiedziała, że składały 

się na to uchwały: 

Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 756 

 130.454 zł opodatkowaniem dróg gminnych (zmiana stawki podatkowej) oraz gruntów i 

budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ustroniu Morskim, Rusowie i Kukinii oraz 

Ośrodka Zdrowia podatkiem od nieruchomości za 2012 rok (patrz wydatki dz. 600, 754, 

851), 

Dział 801 

 zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wpływu środków na realizację projektu 

„Równa szkoła – równe szanse” realizowanego przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim - 

kwota 18.700,00 zł, 

 20.000 zł urealnieniem planu do przewidywanego wykonania dot. dochodów z tyt. 

wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej (kolonie letnie), 



str. 43 
 

 19.700 zł uzyskaniem darowizn od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe 

j. angielskiego i niemieckiego w Przedszkolu Publicznym (zmiana powstała po 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 18.01.2012 r.), 

 6.000 zł planowanym częściowym wpływem środków z tyt. wynajmu kuchni w 

Przedszkolu Publicznym (kolonie letnie), 

 80.000 zł dochodami z tyt. dożywiania 70 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 

(wpłaty z GOPS). 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 

 108.821 zł zmianą stawki podatkowej podatku od nieruchomości z kwoty 0,30 zł/m kw. 

na 0,43 zł/ m kw. – dot. opodatkowania dróg gminnych w 2012 roku, 

Dział 750 

 - 11.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu filmów promocyjnych „Zapiski 

Łazęgi” w związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej (patrz wydatki 

inwestycyjne dz. 750), 

Dział 754 

 7.090 zł opodatkowaniem gruntów i budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Ustroniu Morskim, Rusowie i Kukini podatkiem od nieruchomości za 2012 rok,  

Dział 801 

 5.000 zł koniecznością zakupu środków czystości do Szkoły Podstawowej w celu 

organizacji dożywiania dzieci w 2012 r. 

 19.700 zł zawarciem umów zleceń na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu 

Publicznym dot. zajęć  j. angielskiego i niemieckiego (patrz dochody dz. 801), 

 80.000 zł planowanym zakupem środków żywności w celu dożywiania dzieci w 2012 

roku, 

Dział 851 

 14.543 zł opodatkowaniem gruntu i budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim 

podatkiem od nieruchomości za 2012 rok. 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700 

 678.000 zł planowanym zakupem mienia przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim w 

związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykupu bazy przy ul. Kołobrzeskiej w 

Ustroniu Morskim.  
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Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z Wykupu bazy przy ul. Koszalińskiej w 

Ustroniu Morskim na Wykupu bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim, 

Dział 750 

 11.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu filmów promocyjnych „Zapiski 

Łazęgi” w związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej (patrz wydatki bieżące 

dz. 750), 

Dział 758 

 - 678.000 zł zmianą przeznaczenia rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000 zł 

oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378.000 zł w 

celu urealnienia planu wydatków pod planowane wykonanie dot. Wykupu bazy przy ul. 

Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim” (patrz dz. 700), 

Dział 801 

 15.000 zł zakupem Zmywarki do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w celu 

realizacji dożywiania dzieci w 2012 roku, 

6.000 zł zakupem Wózka do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w celu przewozu 

termosów z posiłkami z Przedszkola do Zespołu Szkół. 

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z Budowa i przebudowa drogi 

gminnej Gwizd – Grąbnica na Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Gwizd – Grąbnica. 

Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 lutego 2012 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 750 

 300 zł koniecznością utworzenia nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 75045 

Kwalifikacja wojskowa ze względu na prawdopodobne finansowanie przez gminę 

zwrotów kosztów przejazdu oraz rekompensaty za utracone zarobki osobom wezwanym 

do osobistego stawienia się w celu kwalifikacji wojskowej (zgodnie z art. 32 ust. 9 i art. 

52 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U z 2004 r. Nr 241 poz. 2416) – pilność sprawy jest 

wynikiem komisji wojskowych, które rozpoczynają funkcjonowanie a temat został 

zgłoszony po raz pierwszy przez stanowisko ds. obronności w Urzędzie Gminy , 

Dział 754 

 - 300 zł przesunięciem środków na finansowanie wydatków dot. kwalifikacji wojskowej 

(patrz dz. 750), 

 nagłą koniecznością zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji i w związku z 

tym korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75405 Komendy powiatowe 
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Policji z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia 

Policji (kwota 2.000 zł). 

 Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

 

Dział 600 

 koniecznością pilnego zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 28 września 2011 r. w 

sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu 

Morskim – droga powiatowa nr 0274Z I etap, pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a 

Powiatem Kołobrzeskim określającego wysokość pomocy finansowej gminy na w/w cel - 

z kwoty 500.000 zł na kwotę 540.000 zł (proponuje się przesunięcie kwoty 40.000 zł z 

zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim); zmiana 

kwoty dofinansowania spowodowana jest złożeniem najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie zadania z ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; ogólna wartość inwestycji to ok. 3.093.000 

zł. 

Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 900 

 25.896 zł otrzymaniem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym dot. zejść na plażę 

(w Ustroniu Morskim: ul. Graniczna, Okrzei, Bałtycka, Nadbrzeżna, przy OW 

Bursztynowa; w Sianożętach: ul. Plażowa, Ku Morzu, przy OW Metalurg) oraz moli w 

Sianożętach i Ustroniu Morskim wyrządzone przez sztorm w miesiącu styczniu  2012 r.  

 Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 

 25.896 zł pilną koniecznością wykonania napraw bieżących zejść na plażę oraz moli 

uszkodzonych przez sztorm (proponuje się zabezpieczyć plan wydatków w związku z 

wpływem odszkodowań w m-cu lutym i marcu 2012 r. - patrz dochody dz. 900), 

 4.300 zł potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę za certyfikat „Błękitnej Flagi” dla 

kąpieliska nadmorskiego zlokalizowanego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim 

(patrz dz. 926), 

Dział  900 

 - 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego pracowników pod fatyczne wykonanie (patrz dz. 926), 

Dział  926 

 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 
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pracowników do faktycznych potrzeb, 

 - 4.300 zł koniecznością uiszczenia opłaty za certyfikat „Błękitnej Flagi” (patrz dz. 630). 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział  600 

 330.000 zł powstaniem możliwości zwiększenia dofinansowania na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd-

Grąbnica o dł. 2,04 km, szer. jezdni 4,00m w tym: 0,15km na dz. Nr 503/2 w obrębie 

0029 Ustronie Morskie – w rodzaju bud. C, na dz. Nr 503/2 w obrębie 0029 o dł. 0,95 km 

– w rodz. budowy B; nr dz. 503/2 w obrębie 0029 Ustronie Morskie o dł. 0,43 km w 

rodzaju budowy A. budowa drogi o rodzaju budowy A o długości 0,51 km”, 

wynikającego z powstałej rezerwy na zadania własne Województwa 

Zachodniopomorskiego dot. ochrony gruntów rolnych i leśnych, z kwoty 238.600 zł na 

kwotę ok. 600.000 zł, przy jednoczesnym koniecznym zwiększeniu planu wydatków na 

to zadanie. Zwiększenie planu wydatków tej inwestycji do kwoty 1.150.000 zł spowoduje 

procentowy wzrost dofinansowania powyższego zadania z 30% do blisko 60%, 

wynikającego z zapisów Zarządzenia nr 64/11 Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie „Instrukcji postępowania w 

zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych, ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego”, w którym to 

przedstawione są kryteria przyznawania środków i rozliczania w ramach poszczególnych 

zadań.  

W przypadku Gminy Ustronie Morskie zwiększenie planu wydatków spowoduje, że 

Gmina uzyska możliwość aplikowania o maksymalną kwotę dofinansowania do 

poszczególnych rodzajów budowy (A – stworzenie nawierzchni bitumicznej na 

dotychczasowej drodze gruntowej bez jakiejkolwiek podbudowy, B- stworzenie 

nawierzchni bitumicznej na dotychczasowej drodze o nawierzchni z kruszywa 

kamiennego lub brukowca kamiennego lub innych materiałów stanowiących korpus 

drogowy wymagający uzupełnienia i profilowania, C- stworzenie nawierzchni z 

kruszywa kamiennego (tłucznia) lub brukowca kamiennego na dotychczasowej drodze 

gruntowej). 

Dział  758 

 - 330.000 zł zmianą przeznaczenia rezerwy na wydatki związne z realizacją programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych w kwocie 330.000 zł w celu urealnienia planu wydatków pod 

planowane wykonanie dot. Budowy i przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Gwizd-Grąbnica (patrz dz. 600). 

Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 maja 2012 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 700 
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 15.000 zł zawarciem umowy dzierżawy pomieszczeń gminnych przy ul. Rolnej 2 na 

prowadzenie punktu usług bankowych (kompensata patrz wydatki dz. 750), 

 17.940 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 

2011 r.,   

Dział 750 

 6.000 zł pismem Starosty Kołobrzeskiego z 30.03.2012 r. określającym wsparcie 

finansowe organizacji Powiatowego Święta Plonów w 2012 r., 

  2.730 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia składek uiszczanych prze gminę na 

Jednostkę Realizującą Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w dorzeczu 

Parsęty” w 2011 r. , 

Dział 756 

 - 71.545 zł pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 określającym 

kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r.,  

Dział 758 

 144.420 zł pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 określającym 

kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. – część oświatową, 

Dział 801 

 4.969 zł otrzymaniem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym dot. budynku Szkoły 

Podstawowej wyrządzoną przez wichurę, 

Dział 852 

 3.300 zł otrzymaniem zwrotu środków za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy 

Społecznej w Białogardzie, 

 20 zł wpływem odsetek od rachunku bankowego GOPS, 

Dział 853 

 111.635,28 zł planowanym wpływem środków na realizację projektu pn. „Jesteśmy 

Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (patrz 

wydatki dz. 853), 

Dział 900 

 1.073 zł wpływem środków z tyt. sprzedaży złomu (patrz wydatki dz. 900). 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

 

Dział 600 
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 3.409 zł rozliczeniem nakładów poniesionych na urządzenie terenu (chodnik przy ul. 

Targowej) na poczet opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od 

nieruchomości za 2012 r., 

Dział  630 

 7.100 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. 

i wody (szalety publiczne, molo i promenada - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 

r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.), 

Dział  700 

 19.040 zł dostosowaniem planu wydatków na opłatę za trwałe wyłączenie z produkcji 

leśnej gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (dot. budowy 

międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej) i opłatę wyłączenia z produkcji rolniczej 

gruntów rolnych (dot. budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego), 

Dział  710 

 550 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i 

wody (cmentarze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora 

GOSiR z dnia 16.04.2012r.), 

 

Dział  750 

 - 44.050 zł korektą klasyfikacji budżetowej i zmianą dysponenta środków budżetowych z 

Urzędu Gminy na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z przeniesieniem 

pracownika (patrz dz. 926), 

 - 102 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 

rodzinnego w 2011 r. wraz z odsetkami (patrz dz. 852), 

 6.000 zł planowanym otrzymaniem środków na organizację Powiatowego Święta Plonów 

w 2012 r. (patrz dochody dz. 750), 

 2.986 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. prowizji za inkaso 

podatków lokalnych, 

 15.000 zł nakładów poniesionych na urządzenie punktu usług bankowych przy ul. Rolnej 

2 na poczet czynszu dzierżawnego w 2012 r. (patrz dochody dz. 700), 

Dział  754 

 160.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe ratowników w okresie letnim, 

 800 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i 

wody (punkty ratownicze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r. , wniosek 

Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.), 
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 350 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania 

ścieków (punkty ratownicze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek 

Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.), 

Dział  801 

 4.969 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 

pracowników do faktycznych potrzeb, 

 3.570 zł potrzebą zatrudnienia logopedy w Przedszkolu Publicznym (wniosek Dyrektora 

Przedszkola za 14.02.2012 r., 

 30.600 zł potrzebą zatrudnienia kucharki w Przedszkolu Publicznym (wniosek Dyrektora 

Przedszkola za 14.02.2012 r., 

Dział  852 

 2.500 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zadanie wspierania rodziny i 

system pieczy zastępczej (wniosek Kierownika GOPS z 10.02.2012 r.) 

 102 zł zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w 2011 r. wraz z 

odsetkami (patrz dz. 750), 

Dział  853 

 - 2.500 zł koniecznością przeniesienia planu wydatków na zadanie wspierania rodziny i 

system pieczy zastępczej (patrz dz. 852), 

 111.635,28 zł realizacją projektu pn. „Jesteśmy Aktywni” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego (patrz dochody dz. 853, wniosek 

Kierownika GOPS z 09.05.2012 r.), 

Dział  900 

 - 4.200 zł zmianą formy zatrudnienia pracownika z umowy zlecenia na umowę o pracę 

(patrz dz. 926), 

 750 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i 

wody (wysypisko - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora 

GOSiR z dnia 16.04.2012r.), 

 105.100 zł koniecznością zatrudnienia pracowników do wykonywania prac 

porządkowych na terenie gminy w okresie sezonu letniego 2012 (wniosek Dyrektora 

GOSiR z dnia 28.03.2012r.), 

 1.073 zł potrzebą zakupu drobnego wyposażenia do prowadzenia prac naprawczych na 

terenie Gminy (patrz dochody dz. 900; wniosek Dyrektora GOSiR z 16.04.2012 r.), 

 114.140 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii 

elektr. do oświetlenia ulicznego – kwota 54.388 zł, opłat za prace awaryjne dotyczące 

oświetlenia ulicznego kwota 9.500 zł i opłaty zryczałtowanej za punkty świetlne – kwota 
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50.252 zł (zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 

16.04.2012r.), 

Dział  921 

 18.000 zł zmianą formy zatrudnienia pracownika w Gminnym Ośrodku Kultury z umowy 

zlecenia na umowę o pracę (zwiększenie dotacji podmiotowej), 

Dział  926 

 48.250 zł przeniesieniem pracownika z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji (patrz dz. 750), 

 20.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu chemii 

basenowej do basenu krytego i kąpieliska otwartego na okres V-VIII 2012 r., (wniosek 

Dyrektora GOSiR z dnia 23.04.2012r.) 

 200.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii 

elektr., wody i gazu (budynek zaplecza stadionu sportowego, boisko ORLIK, CSR Helios 

- zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 

16.04.2012r.), 

 31.600 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania 

ścieków (budynek zaplecza stadionu sportowego, boisko ORLIK, CSR Helios - 

zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 

16.04.2012r.), 

 6.650 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii 

elektr., wody i gazu (budynek Sali gimnastycznej w Rusowie) - zabezpieczenie planu na 

okres V-VI 2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.), 

 1.920 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania 

ścieków (budynek Sali gimnastycznej w Rusowie) - zabezpieczenie planu na okres V-VI 

2012 r., wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 16.04.2012r.), 

Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2012 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 

 Zmianą dysponenta środków budżetowych dot. dochodów z tyt. dzierżaw punktów 

handlowych, artystycznych, lokalizacji wypożyczalni sprzętu sportowego oraz plaży 

(kwota 193.200 zł) z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji do Urzędu Gminy, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r., 

 4.738 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 

2011 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r., 

Dział 710 
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 4.600 zł wpływem środków z tyt. opłat za miejsca grzebalne, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r., 

 Zmianą klasyfikacji budżetowej dot. działalności usługowej prowadzonej na cmentarzu 

komunalnym (kwota 13.000 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

13.06.2012 r., 

Dział 801 

 451 zł wpływem środków z tyt. wynajmu autokaru, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSiR z dnia 13.06.2012 r., 

Dział 900 

 7.745 zł dochodami z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 2011 r. 

oraz wpływem odsetek za nieterminową realizację zobowiązań, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r., 

Dział 926 

 21.155 zł pozyskaniem środków z tyt. dzierżawy pomieszczeń basenu krytego oraz sali 

gimnastycznej w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r., 

 2.750 zł zawarciem umowy barterowej na dzierżawę gruntu pod bilbord reklamowy 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

09.05.2012r. (kompensata patrz wydatki rozdz. 92601), 

 Zmianą klasyfikacji budżetowej dot. działalności usługowej w siłowni gminnej (kwota 

4.140 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 13.06.2012 r., 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 400 

 - 6.500 zł korektą planu wydatków dot. ekspertyz oraz opłat sądowych, 

Dział 600 

 - 50.608 zł korektą planu wydatków dot. remontów dróg gminnych, 

 - 64.000 zł korektą planu wydatków dot. remontów dróg gminnych, w związku z 

wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z 25.06.2012 r. , 

 - 15.000 zł korektą planu wydatków dot. zimowego utrzymania dróg, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z 25.06.2012 r.,  

Dział  630 

 11.400 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii 

elektr., wody i odprowadzania ścieków (szalety publiczne, molo i promenada - 

zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.), w związku z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2012r., 
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 7.280 zł koniecznością wykonania badań wody w 6 punktach wyznaczonych na krańcach 

kąpielisk morskich, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r., 

 2.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyz WOPR na kąpieliskach morskich 

gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r. (patrz wydatki rozdz. 

92601), 

Dział 700 

 - 46.000 zł korektą planu wydatków dot. odszkodowań na rzecz osób fizycznych za 

przejęcie nieruchomości, 

Dział  710 

 15.000 zł koniecznością wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gminnych 

planowanych do sprzedaży, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 

15.05.2012 r. 

Dział  750 

 - 48.500 zł korektą planu wydatków Urzędu Gminy dot. m.in. wydatków przeznaczonych 

na zakup wydawnictw specjalistycznych, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowań, 

odprowadzanie ścieków, klimatyzację oraz wynagrodzenia bezosobowe, 

 - 11.200 zł korektą planu wydatków dot. wykonania oznakowania szlaków turystycznych 

oraz promocji gminy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

Dział  801 

 - 9.800 zł korektą planu wydatków dot. dowozu dzieci do szkół (dowóz na przystanek 

autobusowy), 

Dział  851 

 - 1.550 zł korektą planu wydatków dot. umowy zlecenie w punkcie lekarskim w m. 

Rusowo, 

Dział  900 

 5.000 zł zabezpieczeniem środków na spychanie śmieci na wysypisku gminnym w 

miesiącu lipcu 2012 r., w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r., 

 96.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii 

elektr. do oświetlenia ulicznego – kwota 26.000 zł i opłaty zryczałtowanej za punkty 

świetlne – kwota 70.000 zł (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 

r.), w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2012r., 

 120.000 zł potrzebą uiszczenia opłaty środowiskowej za składowanie odpadów na 

wysypisku gminnym (korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012 roku.), zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.05.2012r.,  
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 1.100 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. transportu i 

umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt (zabezpieczenie planu na 

zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.), w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

12.06.2012r., 

Dział  926 

 35.000 zł częściowym urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu 

energii elektr. do obiektu CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres VII-VIII 2012 r., 

w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2012r., 

 7.000 zł częściowym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb związanych z 

przeprowadzeniem okresowych serwisów urządzeń CSR Helios (zabezpieczenie planu na 

zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.), w związku z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

12.06.2012r., 

 - 2.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyz WOPR (patrz wydatki rozdz. 

63095),  

 2.750 zł zawarciem umowy barterowej na dzierżawę gruntu pod bilbord reklamowy CSR 

(kompensata patrz dochody rozdz. 92601), 

 125.000 zł realizacją zadania gminnego w zakresie rozwoju kultury fizycznej w II 

półroczu 2012 r., w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z 

25.06.2012 r.  

Uchwała nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 09 sierpnia 2012 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 926 

 22.513 zł wykonaniem dochodów ze sprzedaży usług świadczonych w Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnym HELIOS na poziomie wyższym od planowanych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 31.07.2012 r., 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  900 

 20.000 zł koniecznością systematycznego spychania i pryzmowania śmieci na wysypisku 

odpadów stałych w Kukince oraz pracami zmierzającymi do jego zamknięcia z końcem 

2012 roku (wykonanie co najmniej 3 spychań śmieci), zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSiR z dnia 31.07.2012 r. 

 2.513 zł planowaną podwyżką wynagrodzenia pracownika stacji obsługi komunalnej, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 31.07.2012r., 

 

Uchwała nr XXVIII/188/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 21 września 2012 r. 



str. 54 
 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 

 -172.200 zł korektą planu dochodów z tyt. dzierżaw oraz korektą klasyfikacji budżetowej 

dochodów - patrz dz. 700, 

 -21.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. kompensat - patrz. dz. 750 i 754, 

Dział 700 

 1.700 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. rozliczenia dostawy 

wody i odprowadzania ścieków za 2011 rok, 

 53.240 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dot. dzierżaw – patrz dz. 630, 

 1.000 zł wpływem odsetek ustawowych, 

 99.505 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu środków 

podatku vat od zakupu gruntów, 

Dział 750 

 350 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów 

egzekucyjnych, 

 2.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. kompensaty - patrz. dz. 630, 

 5.000 zł wpływem dotacji na częściowe finansowanie kosztów organizacji Dni Ustronia 

Morskiego w 2012 roku, 

Dział 754 

 19.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. kompensaty - patrz. dz. 630, 

Dział 756 

 196.877 zł większym wykonaniem opłaty targowej, 

 900 zł wpływem środków z tyt. kosztów upomnień, 

 6.000 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat oraz 

prolongata, 

 50.000 zł większym wykonaniem dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego, 

 650 zł wpływem odsetek ustawowych, 

Dział 758 

 21.000 zł zwrotem niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających 2011 roku, 

 7.233 zł wpływem koncesji z Polskiego Górnictwa Naftowego dot. poszukiwania złóż 
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ropy naftowej i gazu ziemnego, 

Dział 801 

 300 zł wykonaniem dochodów z wynajmu sal w Szkole Podstawowej, 

Dział 852 

 2.100 zł dochodami z tyt. 20 % funduszu alimentacyjnego otrzymanego z innej jednostki, 

Dział 900 

 110 zł wpływem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700 

 52.000 zł wykonaniem dochodów z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego 

gruntów w prawo własności, 

Dział 754 

 508.000 zł planowanym wpływem środków ze Związku OSP RP, Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, Oddziału 

Regionalnego PZU, Nadleśnictwa Gościno, Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, Zarządu 

Powiatu Kołobrzeskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na realizację 

inwestycji pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 

ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki 

lokalowej, ochrony przeciwpożarowej z dnia 04.09.2012 r., 

Dział 926 

 -52.000 zł zwrotem części wsparcia finansowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

przyznanego na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w 

Ustroniu Morskim w związku z odliczeniem podatku vat od inwestycji, 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  630 

 11.000 zł planowaną wypłatą wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego z tyt. poboru opłaty 

targowej w związku z większym wykonaniem dochodów z tego tytułu, 

 30.687 zł koniecznością wypłaty inkasa opłaty miejscowej (13.517 zł), wynagrodzenia 

bezosobowego (4.800 zł), zakupem energii elektrycznej do szalet publicznych oraz 

oświetlenia mola i promenady nadmorskiej (7.770 zł) i zakupem materiałów związanych z 

bieżącym utrzymaniem zejść na plażę (4.600 zł), w związku z wnioskiem Dyrektora 

GOSIR z dnia 28.08.2012 r. i 10.09.2012 r., 
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Dział  700 

 9.750 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzanie 

ścieków z budynków mieszkalnych gminy, oraz naprawę kominów wentylacyjnych i 

dymnych w budynku u. Osiedlowa 2a, w związku wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, 

gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpożarowej z dnia 11.09.2012 r., 

 4.100 zł wykonaniem pomiarów elektrycznych w obiektach: remizy OSP Ustronie Morskie, 

Kukinia, Rusowo, budynkach mieszkalnych, obiekcie sportowo-rekreacyjnym Helios, w 

związku wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony 

przeciwpożarowej z dnia 11.09.2012 r., 

Dział  710 

 23.000 zł koniecznością wykonania operatów szacunkowych określających wartość 

nieruchomości planowanych do sprzedaży oraz w celu ustalenia opłat z tytułu renty 

planistycznej i opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności (5.000 zł) oraz zamieszczenia ogłoszeń związanych ze sprzedażą, 

dzierżawą i najmem nieruchomości (18.000 zł), zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 

10.08.2012 r., 22.06.2012 r. i 05.09.2012 r., 

 15.000 zł planowanymi do końca roku podziałami nieruchomości gminnych w celu 

przygotowania ich do sprzedaży, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.08.2012 r., 

Dział  750 

 12.054 zł koniecznością wykonania reportażu z Jubileuszu X lecia Warsztatów Satyry, 

Karykatury i Dobrego Humoru „MORKA” oraz planowanym zamieszczeniem na portalu 

telewizji internetowej Ustronia Morskiego – wirtualnej wycieczki promującej najciekawsze 

atrakcje gminy, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. Turystyki, Sportu i Promocji Gminy z 

dnia 05.09.2012 r., 

 10.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do budynku 

Urzędu Gminy, w związku wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, 

ochrony przeciwpożarowej z dnia 11.09.2012 r., 

 20.000 zł planowanym zakupem wyposażenia do pomieszczeń przy Sali konferencyjnej 

przy ul. Rolnej, 

Dział  754 

 5.000 zł planowanym pokryciem kosztów wyżywienia policjantów z OPP Szczecin 

oddelegowanych do pełnienia służby na terenie Gminy Ustronie Morskie w okresie od 

01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w 

Kołobrzegu z dnia 06.09.2012 r., 

 4.150 zł planowaną wymianą instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Kukinia, w 

związku wnioskiem inspektora ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony 
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przeciwpożarowej z dnia 11.09.2012 r., 

 1.633 zł zakupem energii elektrycznej i wody do oraz odprowadzania ścieków z obiektów 

GOSIR (zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSiR z dnia 28.08.2012 r., 

 520 zł potrzebą zakupu sprzętu do elektronicznej ochrony garaży ratowniczych na plaży w 

celu uniknięcia kosztów wynikających z dzierżawy w/w sprzętu – patrz. dz. 926, 

Dział  801 

 3.000 zł zakupem części zamiennych oraz naprawy i badania techniczne gimbusa 

(zabezpieczenie środków na   m-ąc IX/2012 r.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z 

dnia 28.08.2012 r., 

Dział  852 

 96,08 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji programu POKL „Jesteśmy 

Aktywni”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 

07.09.2012 r. patrz dz. 853, 

Dział  853 

 - 96,08 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji programu POKL „Jesteśmy 

Aktywni”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 

07.09.2012 r. patrz dz. 852, 

Dział  900 

 16.545 zł zakupem odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych (1.500 zł), 

zatrudnieniem osoby w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu 

(12.745 zł), zakupem paliwa do sprzętu gminnego (1.000 zł), materiały i części zamienne 

do sprzętu oraz usługi remontowe (1.300 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

28.08.2012 r., 

 35.371 zł zakupem energii do oświetlenia ulicznego (8.000 zł) i opłatą zryczałtowaną za 

punkty świetlne (27.371 zł) - zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r., zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r., 

 13.598 zł zakupem paliwa do sprzętu gminnego (12.000 zł) i transportem i umieszczeniem 

w schronisku bezdomnych zwierząt (1.598 zł) - zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 

r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r., 

Dział  921 

 13.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe członków 

Orkiestry Dętej MORKA w II półroczu 2012 roku oraz pokrycie kosztów obozu 

połączonego z formą szkolenia orkiestry, w związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury z dnia 05.07.2012 r., 

 3.200 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup 
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instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej MORKA w Ustroniu 

Morskim – patrz wydatki majątkowe dz. 921, 

Dział  926 

 38.423 zł zakupem materiałów związanych z utrzymaniem płyty stadionu sportowego oraz 

boiska ORLIK (8.400 zł), zakupem materiałów promujących Centrum Sportowo-

Rekreacyjne (5.535 zł), zakupem usług tel. stacjonarnej (488 zł), zakupem energii 

elektrycznej i gazu oraz odprowadzaniem ścieków - CSR HELIOS (24.000 zł - 

zabezpieczenie środków na m-ąc IX/2012 r.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z 

dnia 28.08.2012 r., 

 - 520 zł korektą zadania pn. napełnienie niecek basenowych CSR Helios z przeznaczeniem 

na zakup sprzętu do elektronicznej ochrony garaży ratowniczych na plaży – patrz. dz. 754, 

 3.654 zł planowanym zatrudnieniem osoby do prowadzenie zajęć nordic walking w siłowni 

gminnej w okresie od września do grudnia 2012 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR 

z dnia 28.08.2012 r., 

 600 zł zakupem energii do Sali gimnastycznej w Rusowie (zabezpieczenie środków na m-

ąc IX/2012 r.), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.08.2012 r., 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział  630 

 11.900 zł udziałem gminy Ustronie Morskie w realizacji projektu pn. Opracowanie 

dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, 

Dygowo, Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg realizowanego w ramach projektu 

Pomorski Krajobraz Rzeczny. Dokumentacja techniczna otrzyma dofinansowanie z 

INTERREG IVA w kwocie 9.967,10 zł, które zostanie zrefundowane w roku 2013, zgodnie  

z wnioskiem inspektora ds. funduszy pomocowych z dnia 22.08.2012 r., 

Dział  750 

 - 29.300 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu komputerów do Urzędu Gminy i 

przeznaczenie środków na m.in. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek 

rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie i 

Miasto Kołobrzeg, zakup licencji na film „Zapiski Łazęgi” i wsparcie finansowe dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na zakup samochodu 

specjalnego do przewożenia osób, 

 5.600 zł planowanym zakupem licencji na film promujący walory przyrodnicze gminy 

Ustronie Morskie w ramach programu „Zapiski Łazęgi” z emisją w TVP 3, zgodnie z 

wnioskiem inspektora ds. Turystyki, Sportu i Promocji Gminy z dnia 05.09.2012 r., 

Dział  754 

 328.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup samochodu ratowniczo 

– gaśniczego do OSP Ustronie Morskie. Ponadto zmiana źródeł finansowania inwestycji na: 
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dochody własne - 150.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 0 zł, środki z innych źródeł – 

508.000 zł. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: Zakup 

samochodu ratownictwa gaśniczego na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej, 

 15.000 zł planowanym przekazaniem wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na zakup samochodu specjalnego do 

przewożenia osób, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej z 05.06.2012 r., 

Dział  921 

 - 3.200 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup 

instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej MORKA w Ustroniu 

Morskim – patrz wydatki bieżące dz. 921, 

Ponadto dokonuje się zmiany: 

1) Nazw zadań inwestycyjnych: 

Z: Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach, 

Na: Budowa zejścia na plażę nr 1: działka nr 323 na przedłużeniu ul. Liliowej w 

Sianożętach, 

Z: Budowa zejścia na plażę nr 2 przy ul. Sztormowej w Sianożętach, 

Na: Budowa zejścia na plażę nr 2: działka nr 323 na przedłużeniu ul. Sztormowej w 

Sianożętach, 

Z: Budowa zejścia na plażę nr 3 przy ul. Ku Morzu w Sianożętach, 

Na: Budowa zejścia na plażę nr 5: działka nr 322/5 na przedłużeniu ul. Ku Morzu w 

Sianożętach, 

Z: Budowa zejścia na plażę nr 4 przy  przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim, 

Na: Budowa zejścia na plażę nr 9: działka nr 321/12 na przedłużeniu ul. B. 

Chrobrego w Ustroniu Morskim, 

Z: Budowa zejścia na plażę nr 5 przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim, 

Na: Budowa zejścia na plażę nr 11: działka nr 321/12 na przedłużeniu ul. Kościuszki 

w Ustroniu Morskim, 

Z: Budowa zejścia na plażę nr 6 przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim, 

Na: Budowa zejścia na plażę nr 12: działka nr 320 na przedłużeniu ul. Okrzei w 

Ustroniu Morskim, 

Z: Instrumenty muzyczne dla strażackiej orkiestry dętej Morka oraz Przedszkola, 



str. 60 
 

Na: Zakup instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry strażackiej 

MORKA w Ustroniu Morskim,  

Z: Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz 

częściowa jego rekultywacja, 

Na: Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz 

uzyskaniem decyzji na zamknięcie wysypiska odpadów w Kukince.   

W przychodach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały polegającej na 

zmniejszeniu planowanych przychodów z tyt. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 180.000 zł w związku z planowaną 

realizacją inwestycji pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 

ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej ze środków własnych oraz środków z innych źródeł (patrz dochody dz. 754). 

Uchwała nr XXIX/191/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2012 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 750 

 28.410 zł wpływem środków z towarzystwa ubezpieczeniowego z tyt. niewykonania prac 

inwestycyjnych dot. zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku dawnej strażnicy 

WOP na budynek administracyjny Urzędu Gminy Ustronie Morskie”, zgodnie z pismem 

Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 02.10.2012 r., 

Dział 758 

 - 10.000 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. odsetek od lokat do przewidywanego 

wykonania, 

Dział 900 

 68.391 zł wpływem środków funduszu ochrony środowiska na 2012 rok, 

Dział 926 

 104.318 zł wykonaniem dochodów ze sprzedaży usług w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym 

Helios na poziomie wyższym od planowanych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z 

dnia 08.10.2012 r., 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  010 

 3.016 zł planowaną wpłatą na rzecz izby rolniczej 2% podatku rolnego (od wpłat 

uiszczonych w III i IV kwartale 2012 r.), 

Dział  600 

 - 3.000 zł przesunięciem środków z zad. „naprawy awaryjne w drogach” na wykonanie 
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elektronicznej ewidencji dróg, 

 38.610 zł planowanym wykonaniem elektronicznej ewidencji dróg (3.000 zł), wykonaniem 

wiaty przystankowej w m. Kukinia (5.000 zł) oraz na świąteczne iluminacje świetlne (30.610 

zł) w związku wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 08.10.2012 r., 

Dział  630 

 24.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej w szaletach publicznych 

(2.000 zł), inkaso opłaty miejscowej (20.000 zł), remont zejść na plażę oraz moli (502,10 zł), 

nasadzenia (1.497,90 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

 - 2.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. „pomiar 

skuteczności zerowania oświetlenia mola i w szaletach”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

Dział  710 

 - 6 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zad. „podatek od 

nieruchomości, „podatek rolny”, „opłata z tyt. objętych w trwały zarząd cmentarzy”, zgodnie 

z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

Dział  750 

 6.000 zł koniecznością wypłaty inkasa za pobór podatków lokalnych, 

Dział  754 

 - 7.200 zł przesunięciem środków z zad. „rękawice strażackie”, kombinezon do pracy w 

wodzie”, prądownica wysokociśnieniowa” na zadania jak w rozdz. 60016, w związku z 

wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 08.10.2012 r., 

 Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej na podróże służbowe krajowe OSP (1.000 zł), 

Dział  801 

 - 206 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. dowozu uczniów 

do szkół, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

 Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej na opłatę dot. zapytania o karalność (50 zł) na 

wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 02.10.2012 r., 

Dział  851 

 Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej na wykonanie koncertu o tematyce profilaktycznej 

(1.500 zł), 

Dział  900 

 - 364 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. gospodarki 

odpadami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 
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 2.302 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków funduszu ochrony środowiska z 2011 

roku z przeznaczeniem na spychanie śmieci na wysypisku odpadów w Kukince, 

 14.742 zł zabezpieczeniem środków na zatrudnienie 2 osób w ramach umowy z PUP na 

zorganizowanie robót publicznych, oraz wypłatę nagrody jubileuszowej, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

 - 10.751 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

08.10.2012 r., 

 3.000 zł koniecznością zakupu paliwa, materiałów do napraw sprzętu i odzieży ochronnej dla 

pracowników, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

 47.073 zł wprowadzeniem nadwyżki środków funduszu ochrony środowiska na 2012 r. z 

przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie (worków, koszy, 

szczotek do zamiatarki). Ponadto w związku z wpływem w/w środków dokonuje się zmiany 

finansowania zadania „spychanie śmieci na wysypisku” z dochodów własnych na środki z 

funduszu ochrony środowiska w kwocie 21.318 zł, patrz dochody dz. 900, 

 45.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz opłatę 

zryczałtowaną za punkty świetlne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia                          

08.10.2012 r., 

 6.500 zł koniecznością zakupu paliwa do sprzętu gminnego i części zamiennych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

Dział  926 

 - 5.097 zł urealnieniem planu wydatków dot. obiektów sportowych tj. odpisu na ZFŚS, opłat 

z tyt. objęcia w trwały zarząd stadionu sportowego i dzierżawy gruntu pod bilbord, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

 28.878 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń 

bezosobowych – CSR HELIOS, gazu – CSR HELIOS, ścieków – CSR HELIOS, 

abonamentu internetowego i podatku od nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

 622 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii 

elektrycznej do budynku Sali gimnastycznej w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSiR z dnia 08.10.2012 r., 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział  600 

 3.000 zł planowanym zleceniem opracowania dokumentacji techniczej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń dot. realizacji zad. inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji 

deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim” (przewidywany koszt w roku 

2012 – 16.000 zł), w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 



str. 63 
 

08.10.2012 r., 

 Dział  700 

 47.000 zł koniecznością nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w 

Sianożętach w celu uregulowania stanu ciągu pieszo jezdnego, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 04.10.2012 r., 

Dział  710 

 - 50.000 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. 

„Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim”. 

Uchwała nr XXX/201/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 

 200 zł dochodami z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych w Centrum Informacji 

Turystycznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 

12.11.2012 r., 

 13.574,40 zł wpływem środków z tyt. kosztów upomnień, dzierżawy plaży i molo oraz 

wynagrodzenia z tyt. inkasa opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

Dział 700 

 5.000 zł wpływem odsetek ustawowych od zaległości cywilno-prawnych. 

Dział 710 

 8.500 zł dochodami z tyt. opłat za miejsca grzebalne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

Dział 756 

 173.738 zł wpływem w 2012 r. I części refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych,  

 48.491 zł dostosowaniem planu dochodów opłaty targowej do faktycznego wykonania, 

 5.000 zł odsetkami od nieterminowych wpłat z tyt. podatków, 

 54.000 zł  pozyskaniem dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, 

 1.400 zł wpływem odsetek od zaległości z tyt. pozostałych opłat, 

Dział 900 



str. 64 
 

 1.822,40 zł wykonaniem dochodów z tyt. kosztów upomnienia, sprzedaży usług 

świadczonych przez GOSiR, pozostałych odsetek i zwrotu środków za zniszczenie koszy 

ulicznych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 

12.11.2012 r., 

 32.220 zł wpływem opłat za media w dzierżawionych szaletach publicznych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

Dział 926 

 39,20 zł dochodami z tyt. kosztów upomnienia i sprzedaży materiałów reklamowych w 

GOSiR, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 

12.11.2012 r., 

 10.000 zł wpływem dzierżawy powierzchni basenu krytego i odkrytego, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 6.030 zł zwrotem niewykorzystanych środków dotacji przedmiotowej za 2011 rok. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 900 

 7.300 zł wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie z tyt. dofinansowania wykonania dokumentacji technicznej na 

zamknięcie wysypiska w Kukince. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  600 

 - 5.000 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu wiaty przystankowej m. 

Kukinia (patrz wydatki majątkowe), 

 5.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy dot. zakupu 

materiałów do utrzymania dróg gminnych, 

Dział  630 

 9.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup energii elektrycznej do szaletów 

publicznych oraz oświetlenia molo i promenady nadmorskiej, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 - 1.289 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji dot. bieżącego utrzymania zajść na plażę, plaży i moli, opłaty za Błękitną Flagę, 

 - 2.433,50 zł dostosowaniem planu wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz kąpielisk 

nadmorskich oraz opłat za badanie wody w kąpieliskach do faktycznego wykonania, zgodnie 

z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r. 

Dział  700 
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 11.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup wody, odprowadzanie ścieków i wywóz 

nieczystości – gospodarka mieszkaniowa  

 17.200 zł koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte drogi zgodnie z decyzją 

podziałową (kwota zostanie rozliczona w ustalonej opłacie adiacenckiej) na wniosek 

Kierownika Referatu GNP z dnia 13.11.2012 r.,  

Dział  750 

 2.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej – Urząd Gminy,  

 - 12.068 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji promujących 

gminę (patrz wydatki majątkowe), 

Dział  754 

 1.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej – OSP  

 4.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i wody – punkty 

ratownicze, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 

12.11.2012 r., 

  1.616,90 zł zabezpieczeniem środków na odprowadzanie ścieków – punkty ratownicze, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 - 631 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji dot. montażu i monitoringu garaży na plaży, podróży służbowych – ratownictwo, 

opłat z tyt. rejestracji sprzętu pływającego, 

Dział  801 

 11.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa, części zamiennych oraz wymianę 

amortyzatorów w gimbusie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

Dział  851 

 7.493 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i wywóz nieczystości – 

Ośrodek Zdrowia, 

Dział  900 

 - 19.070 zł planowanym dokonaniem zakupów inwestycyjnych tj. sprzętu do utrzymania 

czystości na terenie gminy (patrz wydatki majątkowe) finansowanych w ramach środków 

GFOŚiGW, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 

12.11.2012 r., 

 - 719 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji dot. wynagrodzeń bezosobowych – wysypisko, materiałów – wysypisko i badań 

okresowych pracowników, 
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 500 zł naprawami serwisowymi sprzętu wykorzystywanego przez GOSiR, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r. 

 76.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz opłatę 

zryczałtowaną za punkty świetlne na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 24.500 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu 

gminnego oraz dokarmianie, transport i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

Dział  921 

 korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. zakupu instrumentów muzycznych dla 

Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA (3.200 zł), 

Dział  926 

 - 2.361 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji dot. wynagrodzeń bezosobowych-administracja GOSiR. 

 4.900 zł zabezpieczeniem środków na zakup paliwa do sprzętu – stadion sportowy, chemii 

basenowej oraz sprzętu komputerowego dla pracownika działu księgowości, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 181.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. gazu, wody i energii 

elektrycznej do CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 12.560 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków 

CSR Helios oraz usługi pocztowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 - 1.183,40 zł dostosowaniem planu wydatków dot. ochrony Sali gimnastycznej w Rusowie 

do planowanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział  600 

 5.000 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu wiaty przystankowej m. 

Kukinia (patrz wydatki bieżące), 

 - 28.400 zł dostosowaniem planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. 

Górnej w Ustroniu Morskim” do przewidywanego wykonania w 2012 roku, 

 13.000 zł planowanym zleceniem opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń dot. realizacji zad. inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji 

deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim”, w związku z wnioskiem 

Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 08.10.2012 r., 
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 Dział  750 

 12.068 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji promujących gminę 

(patrz wydatki bieżące), 

Dział  754 

 korektą rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. dofinansowania zakupu 

samochodu specjalnego do przewożenia osób dla Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu 

(15.000 zł), 

Dział  900 

 19.600 zł planowanym zakupem ładowacza czołowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 7.842 zł planowanym zakupem pługo – zamiatarki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r., 

 14.190 zł planowanym zakupem pługu strzałkowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.11.2012 r. 

Uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  852 

- 4.400 zł korektą planu wydatków przeznaczonych na świadczenia rodzinne z przeznaczeniem 

na stypendia szkolne, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 22.11.2012 r. 

Dział  854 

4.400 zł zabezpieczeniem środków na stypendia szkolne w związku ze zmianą progów 

dochodowych oraz stawek zasiłków rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia      

22.11.2012 r., 

Uchwała nr XXXII/214/2012 Rady Gminy Ustronie Morskiem z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 020 

 53 zł dochodami z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich, 

Dział 700 

 - 3.500 zł  urealnieniem dochodów z tyt.  czynszu najemców mieszkań, 

 - 7.900 zł korektą dochodów z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, 

 2.800 zł  wpływem odsetek od nieterminowych wpłat, 
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Dział 750 

 5.400 zł zwrotem opłat sądowych w sprawach egzekucyjnych, 

 1.263 zł zwrotem kosztów zastępstwa procesowego, 

 - 7.300  zł urealnieniem dochodów z tyt. opłat za usługi promocyjne, 

 995 zł wpływem środków z wynajmu pokoi gościnnych MORKA, 

Dział 754 

 - 4.288 zł korektą dochodów z tyt. kompensaty,  

Dział 756 

 5.410 zł dostosowaniem planu podatku leśnego osób prawnych do faktycznego wykonania, 

 3.266 zł dostosowaniem planu podatku od środków transportowych osób prawnych do 

faktycznego wykonania, 

 - 6.000 zł korektą odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych, 

 160 zł dostosowaniem planu podatku leśnego osób fizycznych do faktycznego wykonania, 

 5.000 zł dostosowaniem planu podatku od środków transportowych osób fizycznych do 

faktycznego wykonania,  

 2.200 zł wpływem kosztów upomnień,  

 3.000 zł odsetkami od nieterminowych wpłat z tyt. podatków, 

 28.720,43 zł wpływem dochodów z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu (patrz wydatki 

bieżące dz. 851), 

 44.000 zł pozyskaniem dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty 

adiacenckiej, 

 1.500 zł wpływem odsetek od zaległości, 

Dział 758 

 36.225 zł wpływem dodatkowych środków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy, 

Dział 900 

 2.072,06 zł dochodami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

w Szczecinie na zadania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, 

 2.191,62 zł wpływem środków z tyt. opłaty produktowej za 2011 rok (patrz wydatki bieżące 

dz. 900),  
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 699,61 zł wpływem odszkodowania za stłuczoną szybę w drzwiach wejściowych basenu 

krytego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim (patrz wydatki bieżące dz. 

926), 

 Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700 

 12.013 zł wpływem środków z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w 

prawo własności, 

Dział 750 

 45 zł wpływem środków z tyt. sprzedaży telefonów komórkowych,  

Dział 926 

 - 14.694 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dofinansowania 

budowy bieżni i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim,  

 - 564 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. dofinansowania 

budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim,  

 Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  010 

 2.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy dot. wpłat 2% 

podatku rolnego do Izby Rolniczej, 

Dział  600 

 - 6.276,01 zł korektą planu dot. świątecznych iluminacji świetlnych, 

 13.000 zł koniecznością naprawy drogi w Gwizd na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju i 

Promocji z dnia 26.11.2012 r., 

Dział  630 

 - 984 zł korektą planu wydatków dot. inkasa opłaty targowej oraz wydatków związanych z 

obsługą ratowników medycznych w okresie sezonu letniego, 

Dział  700 

 - 450 zł korektą planu wydatków dot. wydatków na szkolenia i oprogramowanie -  Referat 

GNP, 

 6.600 zł koniecznością wykonania opisu technicznego remontu dachu bazy przy ul. 

Kołobrzeskiej z kosztorysem oraz pomiarów elektrycznych budynków gminnych,  

 2.450 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ryczałtów samochodowych (patrz wydatki dz. 

750),  
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Dział  710 

 - 2.458,82 zł korektą wydatków na wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej,  

Dział  750 

 500 zł zabezpieczeniem środków na zakup art. gospodarstwa domowego na salę 

konferencyjną i do biura Rady Gminy, ponadto przesunięcie środków w ramach działu 75022 

z przeznaczeniem na organizację uroczystej sesji Rady Gminy (3.000 zł),  

 - 150 zł korektą planu wydatków na rolki papierowe i taśmy barwiące do kalkulatorów, 

 5.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i gazu – Urząd Gminy, 

 - 2.450 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ryczałtów samochodowych (patrz wydatki dz. 

700), 

 517 zł rozliczeniem różnic kursowych w związku z otrzymaniem środków na projekt pn. Dni 

Ustronia Morskiego realizowanego w 2011 roku, 

 14.351,28 zł zabezpieczeniem środków na organizację imprez i konkursów promujących 

gminę oraz Głos Ustronia Morskiego w Miasto Kołobrzeg, 

 6.276,01 zł kosztami zarządzania projektem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej  

Dział  754 

 3.500 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i gazu – OSP, 

 - 11.864,28 zł korektą planu wydatków dot. ratownictwa morskiego, 

  - 400 zł korektą planu wydatków dot. szkolenia pracownika z zakresu zarządzania 

kryzysowego,  

Dział  801 

 - 3.817 zł korektą planu wydatków dot. dowozu uczniów do szkół, 

  4.300 zł korektą klasyfikacji budżetowej (patrz wydatki majątkowe) w związku z awarią 

centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej (wymiana grzejników) na wniosek Dyrektora 

Zespołu Szkół z dnia 05.12.2012 r. 

 4.710 zł korektą klasyfikacji budżetowej (patrz wydatki majątkowe) w związku z potrzebą 

zakupu lamp oświetleniowych w Przedszkolu Publicznym na wniosek Dyrektora Przedszkola 

z dnia 21.11.2012 r., 

 12.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup energii w związku z niedoszacowaniem 

budżetu oraz uruchomieniem dożywiania na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego z 

dnia  03.12.2012 r., 

 4.000 zł zabezpieczeniem środków na wymianę oświetlenia w salach Przedszkola na 
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wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia  03.12.2012 r., 

Dział  851 

 13.000 zł zabezpieczeniem środków na zakup gazu – Ośrodek Zdrowia, 

 28.720,43 zł wprowadzeniem nadwyżki dochodów 2012 roku z tyt. zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu z przeznaczeniem na zakup mebli i urządzeń do klubu Uśmiech, zakup art. 

spożywczych w tym paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie świetlic 

wiejskich, placów zabaw zgodnie z wnioskiem pracownika ds. ewidencji działalności 

gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień z dnia 10.12.2012 r.  

 25.271,88 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków 2011 roku z tyt. zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na zamontowanie wiatrołapu przy wejściu do świetlicy 

„Wodny Świat”, wymianę drzwi wejściowych w świetlicy oraz klubie Uśmiech i dopłatę do 

letniego wypoczynku dzieci szkolnych, zgodnie z wnioskiem pracownika ds. ewidencji 

działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień z dnia 10.12.2012 r.  

Dział  852 

 - 2.500 zł korektą planu wydatków na świadczenia za prace społecznie użyteczne, 

Dział  900 

 2.191,62 zł częściowym finansowaniem usług zbiórki selektywnej odpadów z otrzymanych 

środków opłaty produktowej 2011 roku, 

Dział  926 

 699,61 zł wymianą szyby w drzwiach wejściowych basenu krytego CSR Helios, 

 - 1.770 zł korektą planu wydatków dot. uczestnictwa i usług doradczych w zakresie kultury 

fizycznej, 

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

Dział  600 

 - 100.000 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Budowa i przebudowa 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd – Grąbnica, 

Dział  700 

 - 1.650 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Nabycie gruntów pod ciąg 

pieszo jezdny w Sianożętach, 

Dział  710 

 167.460 zł wykupem w 2012 roku gruntów pod realizację inwestycji pn. Rozbudowa 

cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

GNP z dnia 06.12.2012 r.,  
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Dział  801 

 - 4.300 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu zmywarki do Szkoły 

Podstawowej w Ustroniu Morskim (patrz wydatki bieżące) na wniosek Dyrektora Zespołu 

Szkół z dnia 05.12.2012 r., 

 - 4.710 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu wózka do przewozu 

posiłków – Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim (patrz wydatki bieżące) na wniosek 

Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 21.11.2012 r., 

Dział  851 

 - 19.670 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Gwiździe (w części nie finansowanej z środków z zezwoleń na sprzedaż napoi 

alkoholowych), 

 - 40.330 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w m. Kukinia (w części nie finansowanej z środków z zezwoleń na sprzedaż napoi 

alkoholowych). 

Dopowiedziała, że podjęto uchwałę nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 

czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gdzie po zapoznaniu się 

ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.; sprawozdaniem finansowym Gminy 

za 2012 r.; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

informacją o stanie mienia Gminy; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej udzielono Wójtowi Gminy Ustronie Morskie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w budżecie gminy Ustronie Morskie na 

2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 28.239.597 zł. W trakcie realizacji budżetu  plan 

zwiększono  do  kwoty   31.100.181,49 zł  i  d o  31.12.2013 r. wykonano w wysokości 

27.857.278,74 zł, tj. w 89,57 %  planu po zmianach. Powiedziała, że  

 

po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą    27.857.278,74 zł 

 Z tego: 

 Dochody bieżące       22.416.807,58 zł (80,5%) 

Z tego: 

 udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego  2.621.404,73 zł (11,7%) 

 wpływy z podatków i opłat               11.204.868,08 zł (50,0 %) 

 inne          4.070.733,51 zł (18,2%) 

 subwencja ogólna z budżetu państwa      2.972.033,00 zł (13,3%) 

 dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:       

 na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.128.573,91 zł 

(5,0%) 

 na bieżącą realizację zadań własnych gminy   330.342,71 zł (1,5%) 

 w ramach programów finansowanych z udziałem środków  

europejskich       88.851,64 zł (0,3%) 

 

 Dochody majątkowe       5.440.471,16 zł (19,5%) 
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 wpływy ze sprzedaży mienia      3.608.313,04 zł (66,3%) 

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych    110.311,00 zł (2,0%) 

 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności        67.631,31 zł (1,3%) 

 dotacja celowa z budżetu państwa z udziałem środków  

europejskich         1.654.215,81 zł (30,4%) 
 

 

Po stronie wydatków plan ustalony na  27.016.597 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2013 do 

kwoty 

28.453.181,49  zł i wykonany na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 23.818.702,51 zł, tj. w                      

83,7 % planu po zmianach 

 

 Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą    23.818.702,51 zł  

 Z tego: 

 Wydatki bieżące                 21.113.397,96 zł (88,6%) 

W tym na: 

 realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.128.573,91 zł 

(5,4%) 

 realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  306.936,09 zł (1,4%) 

 realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony  

środowiska         68.724,87 zł (0,3%) 

 dotacje         1.310.124,00 zł (6,2%) 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych  

i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) 9.365.497,11 zł (44,4%) 

 obsługę długu gminy (bez poręczeń)     677.610,00 zł (3,2%) 

 wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej 736.517,00 zł (3,5%) 

 pozostałe wydatki na działalność statutową    7.519.414,98 zł (35,6%) 

 

 Wydatki majątkowe        2.705.304,55 zł (11,4%) 

W tym na: 

 inwestycje         2.122.665,65 zł (78,5%) 

 zakupy inwestycyjne        576.638,90 zł (21,3%) 

 pomoc finansowa na inwestycje     6.000,00 zł (0,2%) 

Dopowiedziała, że składały się na to uchwały: 

Uchwała nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2013 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  710 

 8.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. wywozu nieczystości stałych z terenu 

cmentarza w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 

r., 
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Dział  900 

 - 8.300 zł korektą planu dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 

 - 58.227 zł korektą planu dot. opłat zryczałtowanych za punkty świetlne na terenie gminy, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r., 

Dział  926 

 10.340 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. serwisu urządzeń w CSR HELIOS, zgodnie 

z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r., 

 47.887 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. obsługi ratowniczej w CSR HELIOS, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r. 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział  700 

 300.000 zł koniecznością uregulowania IV raty zobowiązania za nabycie nieruchomości w 

Ustroniu Morskim w ramach realizacji inwestycji pn. „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w 

Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.01.2013 r., 

Dział  758 

 - 80.000 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej na częściowe finansowanie zadania 

inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim”, 

Dział  852 

 - 220.000 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. „ Adaptacja budynku 

garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS” na 

częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w 

Ustroniu Morskim”. 

Uchwała nr XXXIV/225/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 lutego 2013 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział  750 

 3.390 zł wpływem środków z tyt. korekty faktury za połączenia telefonii komórkowej za 

2012 rok, 

Dział  853 

 87.252,18 zł planowanym wpływem dotacji na kontynuację projektu partnerskiego z dnia 31 

stycznia 2008 r. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 



str. 75 
 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 12.02.2013 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  750 

 - 960 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. świadczenia usług w 

zakresie pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych (KRD), 

 500 zł planowanymi wydatkami na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskowe 

(Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP art. 52 ust. 2 i 3), zgodnie z wnioskiem 

podinspektora ds. obronności i zarządzania kryzysowego z dnia 13.02.2013 r., 

Dział  754 

 2.850 zł wydatkami na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2013 roku, zgodnie z 

wnioskiem podinspektora ds. obronności i zarządzania kryzysowego z dnia 13.02.2013 r., 

Dział  853 

 87.252,18 zł kontynuacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z 

dnia 12.02.2013 r. (patrz dochody). 

 Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział  754 

 1.000 zł planowanym udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na zakup 

broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych 

wraz z zapasem środków usypiających. 

Uchwała nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 750 Administracja publiczna 

 55.250 zł planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu unijnego pn. 

Promocja obszaru SKLGR poprzez organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne 

(wartość całkowita projektu 65.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju 

i Promocji z dnia 26.02.2013 r., 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i 

aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 22.02.2013 r., 

Dział 758 Różne rozliczenia 
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 12.770 zł zwiększeniem rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok – część 

oświatowa, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2013/RD-5859 z 

14.02.2013 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 10.000 zł dochodami z tyt. usług świadczonych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, zgodnie z pismem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 

11.03.2013 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

 320.861,61 zł dopłatą do wspólnej taryfy zaopatrzenia w wodę za 2011 rok, w związku z 

Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - I rata (zmiana z kwoty 647.230 

zł na kwotę 320.861,61 zł w związku wpływem 26.03.2013 r. faktur korygujących, patrz 

rozdz. 90001),  

Dział 710 Działalność usługowa 

 - 7.200 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - cmentarz, zgodnie 

z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r., 

Dział 750 Administracja publiczna na kwotę ogółem 51.363 zł 

 55.250 zł planowaną realizacją projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKLGR poprzez 

organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Rozwoju i Promocji z dnia 26.02.2013 r., 

 - 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po 

wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie (patrz wydatki inwestycyjne), 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i 

aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013 (patrz dochody),  

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 158.944 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań 

w 2013 roku z tyt. udzielonych przez gminę poręczeń dla Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty w Karlinie, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu i Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania Siła w Grupie w Gościnie, zgodnie z pismem RIO znak K-

0712/1/MK/13 z dnia 6 marca 2013 r., 

Dział 758 Różne rozliczenia 

 - 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z 
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zabezpieczeniem planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań z tyt. udzielonych 

poręczeń, 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

 - 579 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 376.105,39 zł 

 339.138,39 zł dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok, w związku z 

Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - I rata, (zmiana z kwoty 12.770 

zł na kwotę 339.138,39 zł w związku wpływem 26.03.2013 r. faktur korygujących, patrz 

rozdz. 40002),  

 - 33.760 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - wysypisko, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r., 

 - 8.425 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r., 

 79.152 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r. i 11.03.2013 r. 

Dział 926 Kultura fizyczna  na kwotę ogółem – 19.188 zł 

 - 2.958 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r., 

 - 16.230 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości – obiekty sportowe, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r., 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem – 770.000 zł 

 - 700.000 zł brakiem realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – 

droga powiatowa nr 02742 - etap II, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i 

Promocji z dnia 12.03.2013 r., 

 - 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Bogusława XIV – go w 

Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 

12.03.2013 r., 

 - 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r., 

Dział 630 Turystyka 

 - 10.264 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. 
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Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie w związku z zakończoną 

procedurą przetargową, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z 

dnia 12.03.2013  

Dział 750 Administracja publiczna 

 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po 

wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie, 

Dział 758 Różne rozliczenia 

 - 60.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej na zadanie pn. Budowa 

farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r., 

 Dział 801 Oświata i wychowanie 

 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Przedszkola 

Publicznego w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

wraz z pozwoleniem na budowę, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i 

Promocji z dnia 12.03.2013 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 24.090 zł 

 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r. , 

 - 35.910 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. 

Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo oraz Budowa placów zabaw w 

Ustroniu Morskim w związku z zakończoną procedurą przetargową, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r. 

Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 53.000 zł zawarciem umowy dzierżawy lokalu użytkowego wraz z terenem w budynku przy 

ul. Nadbrzeżnej 20  w Ustroniu Morskim, 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  na kwotę ogółem 

279.000 zł 

 70.000 zł planowanymi dochodami z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych, 

 209.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych, 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
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 428.527 zł dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji dnia 10.04.2013 r.,  

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

Dział  750 Administracja publiczna  

 korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu art. medycznych do apteczki w Urzędzie 

Gminy, zgodnie z wnioskiem pracownika Sekretariatu Urzędu z dnia 25.03.2013 r. (kwota 

130 zł), 

Dział  758 Różne rozliczenia 

 - 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z 

zabezpieczeniem planu wydatków na dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 

2011 rok, 

Dział  852 Pomoc społeczna 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu usług przez GOPS tj. wpłat za pobyt 

podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS z 

dnia 10.04.2013 r. (kwota 215.000 zł), 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 397.527 zł 

 204.000 zł dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok, w związku z 

Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - II rata, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 10.04.2013 r.,  

 193.527 zł nałożeniem na gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych oraz 

planowanym rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego, 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę ogółem – 66.000 zł 

 - 30.000 zł korektą planu wydatków na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Kultury 

(przeniesienie pracownika), 

 - 36.000 zł korektą planu wydatków na wynagrodzenia w Bibliotece Publicznej, 

 Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka 

 11.848 zł udziałem Gminy Ustronie Morskie w realizacji projektu pn. Opracowanie 

dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, 

Dygowo, Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg realizowanego w ramach projektu Pomorski 

Krajobraz Rzeczny. Dokumentacja techniczna otrzymała dofinansowanie z INTERREG IVA 

w kwocie 9.967,10 zł, która zostanie zrefundowana w roku 2013, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 03.04.2013 r., 
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 37.795 zł planowanym przystąpieniem Gminy Ustronie Morskie do projektu wspierającego 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych tj. „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie 

zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Miasto Kołobrzeg, Gminą 

Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie. 

Uchwała nr XXXIX/262/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 r. 

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 na kwotę ogółem 

40.000 zł 

 5.000 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych, 

 35.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych, 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 7.292,83 zł dochodami z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie gminne. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem - 18.900 zł 

 - 8.300 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu dokumentacji projektowej 

w związku z utworzeniem strefy płatnego parkowania na terenie gminy (wydatek 

realizowany w ramach inwestycji pn. Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego 

na terenie gminy Ustronie Morskie), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r., 

 - 10.600 zł pilną potrzebą wykonania odwodnienia działki nr 503 położonej w Sianożętach 

przy ul. Wczasowej – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej (patrz wydatki 

inwestycyjne), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 22.05.2013 r. 

Dział 630 Turystyka 

 7.292,83 zł koniecznością wykonania napraw szafek oświetleniowych mola, szaletów 

publicznych i promenady nadmorskiej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 09.05.2013 r. (patrz dochody dz. 900), 

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa  

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych (kwota 5.000 

zł), 

Dział  750 Administracja publiczna  

 - 2,33 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego 
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odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego (patrz dz. 852), 

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – Urząd Gminy 

(kwota 1.400 zł), 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – OSP (kwota 

250 zł), 

 korektą klasyfikacji budżetowej dot. dzierżawy terenu pod kontenery ratownicze przy ul. 

Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 29.04.2013 r. (kwota 130 zł), 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 40.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na odsetki od kredytu w rachunku 

bieżącym gminy, w związku z podwyższeniem w trakcie roku limitu kredytowego,  

Dział  851 Ochrona zdrowia 

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – Ośrodek 

Zdrowia (kwota 1.500 zł), 

Dział  852 Pomoc społeczna 

 2, 33 zł przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 

roku świadczenia pielęgnacyjnego. 

 Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem 53.900 zł 

 43.300 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie strefy płatnego 

parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r., 

 10.600 zł realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w 

Sianożętach ul. Wczasowa (zakup rur i studni oraz wykonanie prac ziemnych), 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 40.000 zł powstaniem kosztów wynikających z prowadzonych uzgodnień w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę 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, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 03.06.2013 r.  

Jednocześnie zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: Budowa farmy fotowoltaicznej – 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Budowa elektrowni słonecznej z 
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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, 

 planowanym utworzeniem przez Gminę partnerstwa wraz ze Związkiem Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji 

projektu pn. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i 

Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. W związku z koniecznością podpisania 

porozumienia w przedmiotowej sprawie niezbędne jest dokonanie korekt finansowych 

zadania pn. Zamknięcie wysypiska w Kukince (realizacja inwestycji w latach 2013-2015) 

oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: Zamknięcie wysypiska w Kukince na: 

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsety i gmin sąsiednich, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

 18.000 zł koniecznością zakupu nowej kosiarki samojezdnej na stadion sportowy (kosiarka 

MTD z szerokością koszenia 105 cm i mocy 24 km), w związku z wyeksploatowaniem 

obecnie posiadanej kosiarki samojezdnej Honda oraz nieadekwatnymi do zakupu nowej 

kosztami naprawy obecnie używanej (wniosek Dyrektora GOSIR z dnia 21.05.2013 r.). 

Uchwała nr XL/270/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka na kwotę ogółem 228, 60 zł 

 228,60 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych oraz pozostałych 

odsetek, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013 r., 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

 51.347,80 zł planowanymi dochodami z tyt. najmu powierzchni amfiteatru pod komercyjne 

imprezy kulturalne i estradowe, punkt gastronomiczny i reklamy wizualne, zgodnie z 

wnioskami Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r i 11.06.2013 r., 

Dział 710 Działalność usługowa 

 410 zł dochodami z tyt. dzierżawy miejsca pod reklamę na ogrodzeniu cmentarza, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013  

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę ogółem 

873.731,62 zł 

 100.000 zł planowanymi dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych od osób 

prawnych, 

 168.767,02 zł planowanym wpływem zadłużenia z tyt. podatku od nieruchomości za lata 

2008-2012, 
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 29.324,60 zł planowanym wpływem odsetek od zaległości podatkowych oraz kosztów 

upomnienia, 

 575.640 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. dochodów z tyt. odbioru odpadów 

komunalnych od osób fizycznych (patrz rozdz. 90002 – kwota 428.527 zł) oraz urealnieniem 

planu dochodów do przewidywanego wykonania (kwota 147.113 zł), 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem - 419.805 zł 

 - 428.527 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. dochodów z tyt. odbioru odpadów 

komunalnych w II półroczu 2013 r. (patrz rozdz. 75616), 

 8.600 zł skupem odpadów stałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

22.05.2013 r., 

 122 zł dochodami z tyt. dzierżawy gruntu komunalnego i rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.201 

Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę ogółem 96.659 zł 

 11.570 zł dochodami z tyt. dzierżawy miejsca reklamowego CSR i stadionu sportowego, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.06.2013 r., 

 110 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR  z dnia 22.05.2013 r., 

 84.979 zł wpływem środków z tyt. rozliczeń VAT-u za lata ubiegłe, zgodnie z wnioskami 

Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013 r. i 27.05.2013  

 Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 20.311 zł sprzedażą złomu,  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 320.000 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. refundacji poniesionych wydatków na 

zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej … – 

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo 

 - 6.000 zł urealnieniem planu wydatków (opinia w zakresie zmiany stosunków wodnych na 

gruncie rolnym) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 

11.06.2013 r., 

Dział  600 Transport i łączność na kwotę ogółem 52.000 zł 
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 - 18.000 zł urealnieniem planu wydatków (elektroniczna ewidencja dróg, świąteczne 

iluminacje świetlne) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r., 

 70.000 zł koniecznością zlecenia usługi zorganizowania oraz prowadzenia sezonowych stref 

płatnego parkowania na terenie Ustronia Morskiego. Wynagrodzenie wykonawcy za 

realizację usługi wyniesie nie więcej jak 65% uzyskanych łącznie wpływów z parkometrów, 

opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój 

pojazdu (brutto), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 16.06.2013 r., 

Dział 630 Turystyka 

 8.000 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia molo i promenady nadmorskiej, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r., 

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa  

 7.500 zł kosztami utrzymania obiektu – Amfiteatr w Ustroniu Morskim, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r., 

 - 1.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za dzierżawę terenu, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 12.06.2013 r., 

 55 278,00 z tytułu uzupełnienia wpisu sądowego do sprawy IC130/11 z powództwa Gminy 

Ustronie Morskie przeciwko Baltic Center Polska Sp. z o.o. 

 2 000,00 zł wniesienie opłaty za teren pod lokalizację strefy płatnego parkowania 

niestrzeżonego dz. nr 184/4 w obrębie Ustronie Morskie  

Dział 710 Działalność usługowa 

 - 12.000 zł urealnieniem planu wydatków (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną) 

pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 11.06.2013 r. 

Ponadto przesunięcie środków z przeznaczeniem na zakładanie KW, wypisy i wpisy prawa 

własności (1.000 zł), zgodnie z wnioskiem z dnia 12.06.2013 r., 

Dział 750 Administracja publiczna   

 - 2.000 zł urealnieniem planu wydatków (drobne remonty i konserwacje UG) pod 

przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r., 

 - 8.000 zł dostosowaniem planu wydatków (zlecone kontrole zarządcze, koszty zastępstwa 

procesowego) pod przewidywane wykonanie i przeznaczenie środków na sporządzenie opinii 

biegłego w sprawach podatkowych, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. kadrowych                          

i oświaty z dnia 11.06.2013 r., 

 9.840 zł potrzebą sporządzenia opinii biegłego w sprawach podatkowych, zgodnie z 
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wnioskiem inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 11.06.2013 r., 

 - 1.840,07 zł urealnieniem planu wydatków (różne opłaty i składki UG) pod przewidywane 

wykonanie i przeznaczenie środków na sporządzenie opinii biegłego w sprawach 

podatkowych, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 11.06.2013 r., 

 43.847,80 zł organizacją imprez promocyjnych, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu 

Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r. i 11.06.2013 r., 

 - 1.600 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za dostęp do sieci internet – OSP (patrz 

dz. 754), 

 - 2.500 zł urealnieniem planu wydatków (materiały pirotechniczne, remont pomieszczeń sali 

konferencyjnej) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r., 

 - 37 278,00 zł, urealnienie planu wydatków pod przewidywane wykonanie i przeznaczenie 

środków na wniesienie opłaty z tytułu uzupełnienia wpisu sądowego do sprawy IC 130/11  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 - 15.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zakupu paliwa 

dla policji, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 11.06.2013 

r., 

  - 9.000 zł urealnieniem planu wydatków (zakup umundurowania OSP, zakup węży, pokrycie 

papą dachu remizy w Rusowie, szkolenia bhp OSP) pod przewidywane wykonanie, zgodnie 

z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r., 

 1.600 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za dostęp do sieci internet – OSP (patrz 

dz. 750), 

 3.000 zł zakupem energii elektrycznej do punktów ratowniczych, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r., 

 -16.500 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzeń bezosobowych ratowników i 

przeniesienie środków na zakup platformy ratunkowej do skutera wodnego, ponadto zmiany 

między paragrafami klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb na zadania ratownictwa 

wodnego w 2013 roku, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z 

dnia 15.05.2013 r., 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 - 49.000 zł zmniejszeniem zobowiązań 2013 r. wynikających z udzielonych przez gminę 

poręczeń pożyczek zaciągniętych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu 

oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie,  

Dział 801 Oświata i wychowanie 

 Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie 

z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.06.2013 r. (kwota 5.000 zł), 
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 10.900 zł obowiązkiem zwrotu dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w 

Kołobrzegu w części dot. kosztów przypadających na dwoje uczęszczających do nich dzieci 

będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. 

kadrowych i oświaty z dnia 30.04.2013 r., 

Dział 851 Ochrona zdrowia na kwotę ogółem 75.818,29 zł 

 65.918,29 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków 2012 roku z tyt. zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na dopłaty do zorganizowanych form wypoczynku 

dzieci i młodzieży, dofinansowanie remontu świetlicy w Ustroniu Morskim z zakupem 

sprzętu, dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego, opłaty sadowe, zakup 

żywności dla dzieci w świetlicy, zakup sprzętu sportowego, zakup telewizora do klubu 

Uśmiech, remont klubu Uśmiech, dofinansowanie placów zabaw i świetlic wiejskich, 

zgodnie z wnioskiem inspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki 

przeciw alkoholowej i uzależnień z dnia  12.06.2013 r.  

 9.900 zł koniecznością zakupu usług stomatologicznych i ginekologicznych dla 

mieszkańców gminy w II półroczu 2013 r., zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. ewidencji 

działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień z dnia 10.06.2013 

r., 

Dział  852 Pomoc społeczna na kwotę ogółem 273,32 zł 

 - 10.000 zł urealnieniem planu wydatków (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny 

zastępcze) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 

12.06.2013 r. 

 - 31.726,68 zł przeniesieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników 

(patrz rozdz. 85219) w związku z przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu 

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

GOPS z dnia 11.06.2013 r., 

 42.000 zł przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na etat GOPS, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 11.06.2013 r., 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

 - 16.273,32 zł urealnieniem planu wydatków (pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej – świadczenia społeczne) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika GOPS z dnia 12.06.2013 r. (kwota 6.000 zł). Ponadto przeniesienie planu 

wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (patrz rozdz. 85219) w związku z 

przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki na etat GOPS, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 11.06.2013 r. (kwota 

10.273,32 zł), 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 381.681 zł 

 500 zł zakupem energii elektrycznej i wody na wysypisko odpadów, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r., 
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 247.113 zł wydatkami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych w II półroczu 2013 

roku, 

 - 1.000 zł urealnieniem planu wydatków (dofinansowanie badań odczynu i zasobności gleb w 

makro i mikroelementy) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa                        

z dnia 11.06.2013 r., 

 117.068 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r., 

 18.000 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie dot. ubezpieczenia mienia 

gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia 12.06.2013 r., 

Dział 926 Kultura fizyczna 

 135.223 zł zakupem energii elektrycznej oraz gazu do CSR Helios i Budynku Zaplecza 

Stadionu Sportowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r., 

 Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 6.500 zł zakupem platformy ratunkowej do skutera wodnego, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r., 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 320.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego 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. 

Uchwała nr  XLI/279/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 020 Leśnictwo 

 735 zł wpływem dochodów z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 10.09.2013 r., 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę ogółem – 16.000 zł 

 - 16.000 zł urealnieniem wpłat z tyt. użytkowania wieczystego i opłat za trwały zarząd, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r., 

Dział 750 Administracja publiczna na kwotę ogółem  3.572 zł 

 1.947 zł dochodami z tyt. zwrot kosztów egzekucyjnych i zastępstwa procesowego, z tyt. 
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przekroczenia limitu służbowych rozmów telefonicznych oraz zwrotu inkasa opłaty 

miejscowej za lata ubiegłe, 

 - 5.000 zł korekta dochodów z tyt. sprzedaży usług promocyjnych, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 10.09.2013 r., 

 6.625 zł planowanym wpływem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn. „Kampania 

edukacyjno-informacyjna dotycząca segregacji i nowych zasad gospodarowania odpadami” 

(wkład własny gminy – 5.325 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i 

Rozwoju z dnia 01.07.2013 r., 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  na kwotę ogółem 

148.020 zł 

 - 123.257 zł korektą dochodów z tyt. opłaty targowej, 

 1.823 zł dochodami z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu (patrz wydatki rozdz. 85154), 

 10.000 zł dochodami z tyt. renty planistycznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

GNP z dnia 10.09.2013 r., 

 259.454 zł wpływem środków z tyt. udziału gminy w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa - osoby prawne (dochody niezależna od gminy, wykazywane w 

sprawozdaniach przez urzędy skarbowe), 

Dział 758 Różne rozliczenia 

 - 30.000 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego 

i lokat, 

Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę ogółem - 12.182 zł 

 150 zł dochodami z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły, 

 - 12.800 zł korektą dochodów z tyt. opłat za godziny płatne spowodowane zmianą przepisów 

Ustawy o systemie oświaty, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 

10.09.2013 r., 

 468 zł wpływem środków z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat, wynagrodzenia płatnika i 

rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 

10.09.2013 r., 

Dział  852 Pomoc społeczna 

 Korektą dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczenie środków na opłatę za pobyt 

podopiecznego w DPS Białogard – kwota 6.823 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS 

z dnia 09.08.2013 r., 
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 3.032 zł 

 1.452 zł dochodami z tyt. opłaty produktowej (patrz wydatki rozdz. 90020), 

 1.580 zł wpływem środków z tyt. odszkodowań za uszkodzenie mienia i odsetki od 

nieterminowej zapłaty  za sprzedaż złomu. 

 Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka  

 - 63.160 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem planu dochodów do 

faktycznie otrzymanego dofinansowania inwestycji pn. „ Budowa 6 zejść na plażę na terenie 

Gminy Ustronie Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r., 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

 28.514 zł wpływem dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r., 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 90.000 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży wozu strażackiego, 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 185.720 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem planu dochodów do 

faktycznie otrzymanego dofinansowania inwestycji pn. „ Budowa placów zabaw w 

miejscowości Kukinia i Rusowo” i „Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim”, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka 

 - 3.260 zł dostosowaniem planu wydatków do wykonania dot. opłat za błękitną flagę oraz za 

badanie wody w kąpieliskach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę ogółem 10.772 zł 

 16.320 zł zabezpieczeniem planu wydatków dot. utrzymania budynków wchodzących w 

zasób mieszkaniowy gminy (zakup energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzanie 

ścieków, wywóz nieczystości), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji                             

i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 

 15.880 zł zabezpieczeniem planu wydatków związanych z utrzymaniem obiektów: budynek 

przy ul. Bol. Chrobrego 59 i przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim (zakup energii 

elektrycznej, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości), zgodnie               

z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  z dnia 10.09.2013 

r., 
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 - 130 zł korektą wydatków dot. dostępu do programu Serwis Budowlany, zgodnie z 

wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r., 

 - 21.298 zł urealnieniem planu wydatków dot. odszkodowania za przejęte drogi zgodnie z 

mpzp, opłat za dzierżawę gruntu pod śmietnik ul. Osiedlowa i za grunt Skarbu Państwa 

(użytkowanie wieczyste), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.09.2013 r., 

Dział 710 Działalność usługowa na kwotę ogółem – 16.630 zł 

 - 23.030 zł urealnieniem planu wydatków (zmiany mpzp, zwrot kosztów postępowania 

sądowego), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r., 

 6.400 zł zabezpieczeniem środków na wpisy prawa własności, wycenę nieruchomości oraz 

mapy, wyrysy i wypisy, zgodnie z wnioskiem z dnia 12.06.2013 r., zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r., 

Dział 750 Administracja publiczna na kwotę ogółem – 6.162 zł 

 162,48 zł urealnieniem planu wydatków (serwis oprogramowania USC) pod przewidywane 

wykonanie, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,   

 1.200 zł koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tyt. kosztów zastępstwa procesowego 

(patrz dochody rozdz. 75023),  

 - 10.541,68 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu papieru do kser i drukarek, 

tonerów, akcesoria komputerowych, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,   

 14.800 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za media w Urzędzie Gminy, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 

 4.175 zł realizacją projektu pn.”Kampania edukacyjno-informacyjna w sprawie segregacji 

śmieci i nowych zasad gospodarowania odpadami” – zakup pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów do ZS Ustronie Morskie i Przedszkola (patrz dochody rozdz. 75075), 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 01.07.2013 r. 

 - 5.000 zł korektą wydatków na organizację imprez promocyjnych oraz między paragrafami 

klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z 

dnia 10.09.2013 r. 

 - 8.697,23 zł urealnieniem planu wydatków (m.in. opłaty za udostępnienie obrazu z kamer 

internetowych, naprawy sprzętu biurowego, serwis ksera, aktualizacje oprogramowań), 

zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r. 

 66,33 zł zabezpieczeniem środków na opłatę za użyczenie powierzchni wieży kościelnej 

(kamera internetowa), zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,   

 - 2.326,90 zł urealnieniem planu wydatków dot. wpłaty gminy na rzecz ZMiGDP w Karlinie 

tyt. utrzymania projektu Wrota Parsęty, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 

r.,   



str. 91 
 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę ogółem 14.220 zł 

 11.620 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu 

paliwa dla OSP, zakupu energii elektrycznej i gazu, wywozu nieczystości stałych, serwisu 

technicznego sprzętu ratunkowego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji                               

i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 

  2.600 zł potrzebą zabezpieczenia planu finansowego na realizację zadań, których ciągłość 

zapewnia bieżące funkcjonowanie jednostki tj. na wydatki związane z zakupem energii 

elektrycznej oraz odprowadzaniem ścieków z punktów ratowniczych, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r., 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 - 35.488 zł zmniejszeniem zobowiązania 2013 r. wynikającego z udzielonego przez gminę 

poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w 

Kołobrzegu, 

Dział 801 Oświata i wychowanie  na kwotę ogółem 30.000 zł 

 Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odbiór nieczystości stałych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 02.09.2013 r. (Szkoła Podstawowa - kwota 532 

zł), 

 - 801,20 zł urealnieniem planu wydatków Przedszkola Publicznego do faktycznego 

wykonania dot. zakupu usług remontowych i pozostałych m.in. wywozu nieczystości, 

odprowadzania ścieków, aktualizacji i serwisu oprogramowania, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 14.08.2013 r., 

 20.506 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń 

osobowych nauczycieli, wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych, opłat na rzecz 

budżetu państwa i za wywóz nieczystości, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola 

Publicznego z dnia 14.08.2013 r. i 04.09.2013 r., 

 Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odbiór nieczystości stałych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 02.09.2013 r. (Gimnazjum - kwota 266 zł), 

 10.295,20 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń 

osobowych kucharek, dzierżawy pompek do wody oraz w związku z potrzebą wykonania 

blatu pod zlewozmywak, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 

14.08.2013 r. i 04.09.2013 r., 

Dział 851 Ochrona zdrowia na kwotę ogółem 17.973 zł 

 1.823 zł wprowadzeniem nadwyżki dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu z przeznaczeniem na opinie psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych, 

 16.150 zł urealnieniem planu wydatków dot. utrzymania ośrodka zdrowia do faktycznych 

potrzeb (zakup gazu, odprowadzanie ścieków, zakup paliwa do kosiarki), zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 
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Dział 852 Pomoc społeczna  

 4.078 zł urealnieniem planu wydatków dot. składek na ubezpieczenia społeczne GOPS, 

usługę odbioru nieczystości oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty 

komornicze, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 10.09.2013 r., 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

 - 4.078 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie dot. wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrefundowanego ze środków POKL – Jesteśmy 

Aktywni, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 10.09.2013 r.  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 30.452 zł 

 - 7.000 zł urealnieniem planu wydatków (wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i 

plażowych do kompostowni w Kołobrzegu), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 

09.09.2013 r. i 19.09.2013 r., 

 - 4.500 zł urealnieniem planu wydatków (odzież ochronna +1.000 zł, opróżnianie koszy 

plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy -5.500 zł), zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia          09.09.2013 r., 

 1.452 zł wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (patrz 

dochody),    

 35.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. ubezpieczenia mienia 

gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia 10.09.2013 r., 

 5.500 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup części eksploatacyjnych i zamiennych 

do naprawy pojazdów i sprzętu wykorzystywanych przez GOSiR do zadań statutowych tj. 

m.in. wywozu śmieci, obkaszania terenów zielonych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSiR z dnia 09.09.2013 r. 

Dział 926 Kultura fizyczna  na kwotę ogółem 55.300 zł 

 - 55.472 zł urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na 

ubezpieczenia społeczne GOSiR, zgodnie z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 

r. 

 4.000 zł korektą planu wydatków dot. wpłat na PFRON, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

GOSiR z dnia 09.09.2013 r. 

 4.414 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. m.in. zakupu chemii 

basenowej, środków czystości oraz wyposażenia budynku zaplecza stadionu sportowego, 

zgodnie z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 

 81.000 zł wydatkami, których ciągłość zapewnia bieżące funkcjonowanie jednostki tj. na 

wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazu do CSR HELIOS, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia   09.09.2013 r. 
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 15.358 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. m.in. serwisu urządzeń 

CSR HELIOS, odprowadzania ścieków CSR HELIOS, serwisu oprogramowania, usług 

pocztowych oraz utrzymania części hotelowej budynku zaplecza stadionu sportowego, 

zgodnie z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r. 

 6.000 zł koniecznością zlecenia usługi polegającej na przeprowadzeniu przetargu na 

dostarczenie energii elektrycznej, w związku z uwolnieniem się rynku energetycznego i 

kończącą się z dniem 31 grudnia 2013 r. umową na dostarczanie energii elektrycznej dla 

CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 

19.09.2013 r. 

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

 34.993 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przyłączy 

kanalizacyjnych od nieruchomości zabudowanych a niepodłączonych położonych w 

miejscowościach Kukinia, Kukinka i Gwizd do sieci wodociągowo -kanalizacyjnej”, zgodnie 

z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 11.09.2013 r., 

Dział 630 Turystyka  

 - 74.158 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniem planu wydatków do 

faktycznego wykonania po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa 6 zejść na plażę na terenie 

Gminy Ustronie Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r., 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   

 5.000 zł planowanym przekazaniem (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP) 

dofinansowania na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kołobrzegu, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 10.09.2013 r., 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

 - 2.000 zł korektą wydatków dot. zakupu szafki pod zlewozmywak i dociekacza do 

Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola 

z dnia 14.08.2013 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem – 94.201 zł 

 - 18.476 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego 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”, 

 - 75.725 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniem planu wydatków do 

faktycznego wykonania po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa placów zabaw w 
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miejscowości Kukinia i Rusowo” i „Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim”, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r. 

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

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  757 Obsługa długu publicznego 

 492 zł koniecznością urealnienia planu wydatków na ewentualne spłaty rat kapitałowych 

wraz z odsetkami pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Związek Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty w Karlinie na zabezpieczenie wkładu własnego dla Pomocy Technicznej                        

w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa  w dorzeczu Parsęty”, której 

gmina jest poręczycielem.  

Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia kwoty poręczenia z kwoty 12.287,70 

zł na kwotę 17.835,27 zł w związku z wyłączeniem z poręczeń gmin Rejonu Szczecinek. 

Uchwała nr XLIII/293/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 października 2013 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział  801 Oświata i wychowanie (ogółem – 39.670 zł) 

 - 40.000 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. wynajmu 

powierzchni szkolnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 10.09.2013 r., 

 30 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu 

Szkół z dnia 10.09.2013 r., 

 300 zł otrzymaniem dofinansowania od PZU S.A. na zadanie prewencyjne - zakup węża 

spacerowego dla dzieci, wykorzystywanego podczas wyjść najmłodszych wychowanków 

przedszkola poza jego teren (zapewnienie bezpieczeństwa). 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

dział 710 działalność usługowa (ogółem  20.000 zł) 

 5.000 zł potrzebą wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia i naliczenia renty 

planistycznej oraz opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu GNP z dnia 08.10.2013 r., 

 15.000 zł koniecznością wykonania podziałów nieruchomości w celu ich późniejszego 

zbycia (zamiany) oraz wskazania granic właścicielom nabywanych od gminy nieruchomości, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 08.10.2013 r., 

Dział 750 Administracja publiczna 

 10.000 zł urealnieniem planu wydatków na przesyłki pocztowe Urzędu w związku ze 

wzrostem ilości korespondencji wychodzącej spowodowanym wprowadzeniem systemu 

gospodarowania odpadami w gminie, zgodnie z wnioskiem pracownika sekretariatu Urzędu                 
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z dnia 12.09.2013 r.  

Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem – 49.700 zł) 

 - 50.000 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. 

wynagrodzeń osobowych pracowników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zgodnie z 

wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół z dnia                  15.10.2013 r., 

 300 zł zabezpieczeniem środków na zakup węża spacerowego dla dzieci, wykorzystywanego 

podczas wyjść najmłodszych wychowanków przedszkola poza jego teren, w celu 

zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w związku z otrzymaniem dofinansowania za zadanie 

prewencyjne od PZU S.A., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 

11.10.2013 r.,  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem - 30.000 zł) 

 - 13.274 zł urealnieniem planu wydatków dot. wywozu nieczystości stałych z koszy 

ulicznych i plażowych do kompostowni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 03.10.2013 r., 

 - 16.726 zł urealnieniem planu wydatków dot. opróżniania koszy plastikowych do 

selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 03.10.2013 r., 

Dział 926 Kultura fizyczna 

 30.000 zł planowaną przerwą technologiczną basenu w trakcie, której planuje się zrealizować 

zadania z zakresu: usług kompleksowego nadzoru technologicznego oraz usług czyszczenia 

rur ciągów klimatyzacyjnych nad nieckami basenu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 03.10.2013 r.,  

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo 

 32.700 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. ”Budowa przyłączy kanalizacyjnych od nieruchomości zabudowanych a 

niepodłączonych położonych w miejscowościach Kukinia, Kukinka i Gwizd do sieci 

wodociągowo -kanalizacyjnej”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 10.10.2013 r. 

Wzrost wartości zadania spowodowany jest faktem wydania przez MWiK w Kołobrzegu 

warunków technicznych w zakresie przyłączy kanalizacyjnych. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy warunków oraz map zmianie uległ zakres prac. W 2013 roku 

planuje się wykonać pierwszy etap inwestycji, prace prowadzone będą na terenie Gwizdu i 

Kukinki 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 52.670 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa 

elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do3,0 MW, stacji 
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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”. 

Uchwała nr XLIV/296/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada 2013 r. 

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 

 47.243 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. udziału gminy w 

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

126.412 zł planowanym wpływem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 

pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie 

Morskie” z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 działanie 

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  z dnia 07.11.2013 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność (ogółem  18.000 zł) 

 5.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg – umowy 

zlecenie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia 08.11.2013 r. 

 5.000 zł zakupem materiałów do remontu dróg gminnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r. 

 8.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg – usługi i 

drobne naprawy ulic, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 08.11.2013 r. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie rocznych przeglądów 

ogólnobudowlanych budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz 

administrowanych przez gminę (2.100 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 23.10.2013 r.   

Dział 750 Administracja publiczna (ogółem 800 zł) 

 500 zł urealnieniem planu wydatków przeznaczonych na organizację jubileuszy, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 18.10.2013 r., 
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 300 zł urealnieniem planu wydatków na zakup drobnych materiałów i narzędzi do Urzędu 

Gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia 08.11.2013 r. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 16.560 zł urealnieniem planu wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży 

Pożarnej tj. na paliwo  i części zamienne do pojazdów OSP, zakup węży i pilarki do drewna, 

dostawę wody, usługi telefonii komórkowej oraz badania lekarskie strażaków,  zgodnie                   

z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 - 254.000 zł urealnieniem planu wydatków na zapłatę odsetek od obligacji (PKO, KDPW), 

kredytów (BOŚ), kredytu w rachunku bieżącym (BS) i pożyczki (WFOŚ i GW),   

Dział 758 Różne rozliczenia 

 264.768 zł zwiększeniem środków rezerwy na wydatki bieżące, 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

 6.190 zł koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę dla pracownika w związku z 

likwidacją stanowiska kierowcy gimbusa, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30.10.2013 r.,  

Dział 851 Ochrona zdrowia  

 5.150 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na 

dostawę gazu i materiały do konserwacji budynku Ośrodka Zdrowia, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r., 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

 10.000 zł koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków 

szkolnych w 2013 roku, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z dnia 23.10.2013 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 - 6.190 zł korektą planu wydatków na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i 

plażowych do kompostowni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji z dnia 30.10.2013 r., 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 5.480 zł koniecznością zwiększenia środków dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej 

w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla pracownika. 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem  450.175 zł) 
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 35.000 zł planowaną realizacją inwestycji pn. „Zakup osłon śmietnikowych wraz z 

wykonaniem podstaw przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej  z dnia 

07.11.2013 r., 

415.175 zł planowaną realizacją inwestycji pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów 

komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie”. Środki finansowe zostaną 

przeznaczone na zakup ok. 2500 szt. pojemników (120l, 240l, 1100l) oraz 30 szt. dzwonów 

ulicznych do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych. Zadanie zostanie dofinansowane ze 

środków pochodzących z RPO w wysokości 126.412 zł (patrz dochody), zgodnie z 

wnioskiem zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  

z dnia 07.11.2013 r. 

Uchwała nr XLVI/311/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 3.000 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. odsetek 

ustawowych za nieterminowe płatności m. in. dzierżaw i czynszów, 

Dział 750 Administracja publiczna (ogółem  1.472.687 zł) 

 50.500 zł zwrotem opłaty sądowej w sprawie dot. Budowy Centrum Sportowo-

Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim (sygn. akt I C 222/08), 

 225 zł wpływem kosztów zastępstwa procesowego, 

 1.420.000 zł wpływem środków z tyt. zawartej ugody sądowej w sprawie dot. Budowy 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim (sygn. akt I C 222/08), 

 1.962 zł wpływem dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Pomerania dot. projektu pn. Polsko - Niemieckie Spotkanie (FMP-2010-035), 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 - 3.600 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. kompensaty (wyposażenie stanowisk 

ratowniczych), 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ogółem  26.634 zł) 

 2.972 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych, 

 3.982 zł dochodami z tyt. zwrotu kosztów upomnień dot. podatków i opłat osób fizycznych, 

 17.780 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, 

 1.400 zł wykonaniem dochodów z tyt. zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych,  

 500 zł wpływem odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat m. in. opłat za zajęcie pasa 
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drogowego, opłaty adiacenckiej, 

Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem – 16.666 zł) 

 314 zł wpływem środków z tyt. najmu pomieszczeń szkoły, 

 - 29.800 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. opłat za godziny płatne spowodowane 

zmianą przepisów Ustawy o systemie oświaty, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola 

Publicznego z dnia 10.12.2013 r., 

 220 zł dochodami z tyt. wynagrodzenia płatnika i rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.12.2013 r., 

 12.600 zł wpływem środków z tyt. wyżywienia przedszkolaków, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.12.2013 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 75.000 zł dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania dot. dochodów 

obejmujących wpływy z opłat wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 27.153 zł dochodami z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, 

Dział 852 Pomoc społeczna 

 - 850.000 zł brakiem wpływu dofinansowania inwestycji pn. „Adaptacja budynku 

garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS”  (brak 

realizacji w 2013 roku), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 13.12.2013 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność (ogółem 1 zł) 

 - 1.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. Oświetlenie drogi w m. Olszyna, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

10.12.2013 r., 

 1.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe do sieci 

energetycznej - oświetlenie uliczne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r., 

 2.088 zł urealnieniem planu wydatków na drobne naprawy ulic, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r., 

 - 2.087 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. opłaty 

środowiskowej za odprowadzanie wód gruntowych i obsługi strefy płatnego parkowania w 



str. 100 
 

okresie letnim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 10.12.2013 r., 

Dział  630 

 - 7.670 zł urealnieniem planu wydatków dot. inkasa opłaty targowej i usług prania pościeli i 

wyżywienia ratowników medycznych, 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (ogółem  3.499 zł) 

 1.799 zł urealnieniem planu wydatków dot. gospodarki mieszkaniowej (wywóz nieczystości 

stałych, odprowadzanie ścieków, dostawa wody), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r.,   

 1.700 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu gazu i energii elektrycznej oraz 

odprowadzanie ścieków dot. bud. przy ul. Kołobrzeskiej i Bol. Chrobrego 59 w Ustroniu 

Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia 10.12.2013  

Dział 710 Działalność usługowa  

 - 5. 000 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzenia komisji architektoniczno - 

urbanistycznej, 

Dział 750 Administracja publiczna 

 Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci internet - 

Urząd Gminy  (4.900 zł), 

 - 3.500 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu energii 

elektrycznej i gazu – Urząd Gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r., 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług telefonii stacjonarnej – 

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego (300 zł), 

 - 3.630 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wyżywienia 

policjantów w okresie letnim, 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 - 12.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. kosztów emisji obligacji i opłat bankowych, 

Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem  13.015 zł) 

 12.600 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup żywności, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.12.2013 r., 

 415 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. pochodnych od 

wynagrodzeń w rozdz. dowożenie uczniów do szkół, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 
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Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15.11.2013 r., 

Dział 851 Ochrona zdrowia  

 1.400 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zakup 

usług dostępu do sieci internet (świetlica TPD) i zakup usług telefonii stacjonarnej (Klub 

Uśmiech),  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 - 5.822 zł urealnieniem planu wydatków dot. dotacji na działalność Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Kołobrzegu,                                       

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem  13.015 zł) 

 - 35.000 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu paliwa 

do pojazdów GOSiR, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

z dnia 27.11.2013 r., 

 9.893 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. pochodnych 

od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS w rozdz. oczyszczanie miast i wsi, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15.11.2013 r., 

Dział 926 Kultura fizyczna (ogółem  43.692 zł) 

 54.000 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu 

energii elektrycznej dla CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 27.11.2013 r., 

 - 10.308 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. 

pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych i odpisu na ZFŚS w rozdz. 

obiekty sportowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z 

dnia 15.11.2013 r., 

 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność 

 Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. inwestycja pn. „ Budowa drogi gminnej (ul. 

Górna w Ustroniu Morskim) wraz z przepustem” (500 zł), „Budowa wiat przystankowych na 

terenie Gminy Ustronie Morskie” (7.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.12.2013 r.,   

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 5.000 zł planowanym zakupem przyczepy podłodziowej dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.12.2013 r., 
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Dział 852 Pomoc społeczna 

 - 850.000 zł korektą planu wydatków w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. 

„Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod 

pomieszczenia GOPS”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 13.12.2013 r. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. inwestycja pn. „Modernizacja Sali wiejskiej 

w Kukini” (30.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 13.12.2013 r.,   

Dział 926 Kultura fizyczna 

 3.330 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. inwestycji pn. „ 

Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 

10.12.2013  

Zwiększono przychody o kwotę 234.056,70 zł poprzez: 

- wprowadzenie wolnych środków ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2012 rok – 234.056,70 

zł. 

Dopowiedziała, że podjęto uchwałę nr LI/355/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 

maja 2014 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gdzie po zapoznaniu się ze:  

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.; sprawozdaniem finansowym Gminy za 

2013 r.; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

informacją o stanie mienia Gminy; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej udzielono Wójtowi Gminy Ustronie Morskie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w  budżecie gminy Ustronie Morskie na 

2014 rok zaplanowano dochody w wysokości  30.640.809,00 zł. 

W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty  29.353.574,65  zł i d o  31.12.2014 

r. w y k o n a n o  w wysokości 21.931.564,73 zł, tj. w 74,7 % planu po zmianach 

 

Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą                          21.931.564,73 zł 

 Z tego: 

Dochody bieżące                       19.685.537,63 zł (89,8%) 

Z tego: 

udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego            2.206.925,36 zł (11,2%) 

wpływy z podatków i opłat                     10.256.015,41 zł (52,1 %) 

inne                            2.825.301,86 zł (14,3%) 

subwencja ogólna z budżetu państwa                       2.672.827,00 zł (13,6%) 

dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:      

na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej   1.114.444,84 zł (5,7%) 

na bieżącą realizację zadań własnych gminy         429.512,42 zł (2,2%) 

w ramach programów finansowanych z udziałem środków  
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europejskich                  180.510,74 zł (0,9%) 

 

Dochody majątkowe                           2.246.027,10 zł (10,2%) 

wpływy ze sprzedaży mienia                         1.963.967,89 zł (87,5%) 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                   50,00 zł (0%) 

wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności                      67.349,97 zł (3%) 

dotacja celowa z budżetu państwa z udziałem środków  

europejskich                  103.990,00 zł (4,6%) 

środki pozyskane z innych źródeł             110.669,24 zł (4,9%) 

 

Po stronie wydatków plan ustalony na  29.420.809 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2014 do 

kwoty 31.422.749,30  zł i wykonany na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 23.171.806,37 zł, tj. w 

73,7 % planu po zmianach 

 

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą                23.171.806,37 zł  

 Z tego: 

Wydatki bieżące                       21.213.013,08 zł (91,5%) 

W tym na: 

realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej     1.114.444,84 zł (5,3%) 

realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii              311.152,76 zł (1,4%) 

realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony  

środowiska                     21.008,93 zł (0,1%) 

dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż  

alkoholu)                    1.250.891,00 zł (5,9%) 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych  

i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)          8.990.280,79  zł (42,4%) 

obsługę długu gminy (bez poręczeń)                471.137,97 zł (2,2%) 

wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej          575.335,00 zł (2,7%) 

pozostałe wydatki na działalność statutową                          8.478.761,79 zł (40%) 

 

Wydatki majątkowe                              1.958.793,29 zł (8,5%) 

W tym na: 

inwestycje                      1.842.489,89 zł (94%) 

zakupy inwestycyjne                         91.303,40 zł (4,7%) 

pomoc finansowa na inwestycje                      25.000,00 zł (1,3%) 

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany uchwałami rady po stronie dochodów 

ogółem wyniosły minus - 1.700.148,15, natomiast z tytułu wydatków ogółem 1.589.026,50 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Rada Gminy w roku 2014 podjęła 

następujące uchwały: 

Uchwała nr XLVII/319/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 stycznia 2014 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Brak dokonanych zmian 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 2.640.000,00 zł wprowadzenie środków z tytułu dofinansowania na zadanie 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”. 

Zmian po stronie wydatków bieżących w Urzędzie Gminy dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność: 

 70.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmiana działu na dział 630 

Dział 630 Turystyka 

 -70.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmiana działu na dział 600 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 -5.000,00 zł urealnienie planu wydatków dot. opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji 

rolnej – Budowa CSR Helios 

 15.000,00 zł  zabezpieczenie środków na wypłatę pierwszej raty odszkodowania za 

przejęcie drogi 

Dział 710 Działalność usługowa 

 - 15.000,00 zł przesuniecie środków  

Dział 750 Administracja publiczna 

 - 3.312,46 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2013r., pod przewidywane wykonanie 

 2.188,00 zł wprowadzenie środków na odpis na ZFŚS –Promocja jst 

 5.000,00 zł korekta klasyfikacji budżetowej na opłaty za dostęp do sieci internetowej w 

UG, środki zaplanowano w rozdziale Promocja jst 

 -3.874,66 zł korekta środków zaplanowanych na dostęp do sieci internetowej 

 -15.000,00 zł urealnienie planu wydatków pod przewidywane wykonanie dotyczących 

odprowadzenia składek do ZM i GDP 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 - 0,04 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2013r., pod przewidywane wykonanie 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 -20.672,75 zł urealnienie planu wydatków dot. poręczeń MW i K 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

 -15.997,00 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2013r., pod przewidywane wykonanie w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim 

 50.000,00 zł wprowadzenie środków dotyczących zaspokojenia wynagrodzeń w 2014r. 

pracowników pedagogicznych w Zespole Szkół 

 -6.572,78 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2013r.wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, pod przewidywane wykonanie w 

Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim 

 -443,70 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2013r., pod przewidywane wykonanie w GOS i R w Ustroniu Morskim 
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Dział 851 Ochrona zdrowia  

 -900,00 zł korekta klasyfikacji budżetowej zakupu usług dostępu do sieci internetowej – 

Świetlica TPD 

 900,00 zł wprowadzenie środków zakupu usług dostępu do sieci internetowej – Świetlica 

TPD 

 -0,84 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2013r., pod przewidywane wykonanie w UG 

Dział 852 Pomoc społeczna 

 -269,20 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2013r., pod przewidywane wykonanie w GOPS w Ustroniu Morskim 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 -8.868,90 zł urealnienie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2013r.wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne , pod przewidywane wykonanie w 

GOS i R  

Dział 926 Kultura fizyczna 

 2.906,00 zł wprowadzenie środków odszkodowania z polisy 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 70.000,00 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 4.067.000,00 zł wprowadzenie środków na zadanie 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”. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

 - 50.000,00 zł urealnienie planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zadania pn. 

Budowa trafostacji dla CSR Helios w Ustroniu Morskim. 

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

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. 

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 04.02.2014 

r.  



str. 106 
 

Dział  757 Obsługa długu publicznego 

- 14.814 zł urealnieniem planu wydatków dot. poręczeń Gminy Ustronie Morskie. 

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, 

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. 

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). 

 

Uchwała nr XLIX/334/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 758 Różne rozliczenia (ogółem - 37.420,81) 

 - 122.674 zł zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w 2014 roku, 

zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r., 

 85.253,19 zł niewykorzystaniem środków planu wydatków niewygasających 2013 roku dot. 

zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz budowy placów zabaw w Ustroniu 

Morskim i Sianożętach, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 07.03.2014 r. i 10.03.2014 r. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność 
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 126.717 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. dofinansowania realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. 

Górna w Ustroniu Morskim) z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 10.03.2014 r.,  

 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 78.210 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. dofinansowania zadania inwestycyjnego 

pn. Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy 

Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 10.03.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność 

 4.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. dzierżawy gruntu pod chodnik przy ul. 

Targowej w Ustroniu Morskim (patrz dz. 750), 

Dział 710 Działalność usługowa 

 5.708 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzenia 

członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia  14.02.2014 r., 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. wyceny nieruchomości (40.000 zł), zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa z dnia  14.02.2014 r., 

Dział 750 Administracja publiczna 

 - 4.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej (patrz dz. 600), 

 - 750 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu usług dostępu do sieci Internet w OSP 

(patrz dz. 754), 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat sądowych UG (1.700 zł) i tłumaczeń (190 zł), 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 750 zł korektą klasyfikacji budżetowej (patrz dz. 750), 

Dział  851 Ochrona zdrowia 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu pomocy dydaktycznych – profilaktyka AA (74 

zł) i ubezpieczenia dzieci podczas wypoczynku (560 zł), 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

 6.284 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na składki społeczne i fundusz pracy od 

zatrudnienia w Przedszkolu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 03.03.2014 

r., 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. odpisu na ZFŚS (5.551 zł) i zakupu leków i art. 

medycznych (200 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 10.02.2014 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Korektą klasyfikacji budżetowej dot. napraw i badania tech. sprzętu i pojazdów (2.200 zł) 

oraz podróży służbowych (200 zł), zgodnie z wnioskami Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji z dnia 28.02.2014 r. i 10.03.2014 r., 
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Dział 926 Kultura fizyczna  

 136.475 zł koniecznością zabezpieczenia planu finansowego GOSiR na wydatki związane z 

zakupem gazu dla CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji z dnia  28.02.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność 

 660.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. Górna w Ustroniu Morskim)”– droga z kruszywa 

kamiennego o szerokości 5 m, dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.03.2014 r.,  

Dział 758 Różne rozliczenia 

 - 671.612,81 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej, 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 30.652 zł planowanym wykonaniem dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadań 

inwestycyjnych pn. „Budowa wielopokoleniowego placu zabaw w Sianożętach” i „Budowa 

wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim”, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.03.2014 r., 

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Odbudowa rowów 

melioracyjnych w Ustroniu Morskim i Sianożętach” na „Polepszenie stanu środowiska 

naturalnego poprzez remont urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Ustronie Morskie”, 

zgodnie z wnioskiem Piotra Byczkowiaka z dnia 14.02.2014 r.  

Uchwała nr L/345/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

 7.450 zł dochodami z tyt. opłat za media pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

 142.147 zł dochodami z tyt. podatku od nieruchomości w związku z powstaniem farmy 

wiatrowej na terenie gminy, 

Dział 900 Komunalna i ochrona środowiska  

 3.404,79 zł otrzymaniem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym (molo Sianożęty), 

Dział 926 Kultura fizyczna  

 37.065 zł otrzymaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT odliczonego od 

zakupionych towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.03.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka (ogółem 56.469,79 zł) 

 40.469,79 zł koniecznością zakupu materiałów (deski, śruby, gwoździe) w celu realizacji 

zadania polegającego na przywróceniu do wartości użytkowej niezagrażającej zdrowiu i 
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życiu osób korzystających z mola w Sianożętach, zgodnie z wnioskami Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.03.2014 r. i 09.04.2014 r.  

 16.000 zł planowanym remontem łącznika do mola będącego przedłużeniem ul. Rybackiej w 

Ustroniu Morskim (zabicie 8 nowych pali drewnianych), zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 09.04.2014 r.,  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (ogółem 123.000 zł) 

 3.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe (delegacje i 

ryczałty) pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa. 

 120.000 zł planowaną wypłatą odszkodowania za przejętą drogę, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia  17.03.2014 r., 

Dział 750 Administracja publiczna (ogółem  1.000 zł) 

 3.000 zł planowanym udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji celowej Gminie 

Mielno celem realizacji umowy podpisanej z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 

Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Umowa dotyczy przygotowania 

wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z 

dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze 

zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 09 sierpnia 2013 r. Gmina Ustronie 

Morskie podpisała  list Intencyjny wyrażający wspólny sprzeciw wobec budowy elektrowni 

jądrowej w Gąskach.  

 - 2.000 zł korektą planu wydatków dot. prowizji bankowych, 

 - 1.000 zł korektą planu wydatków dot. odpisu na ZFŚS, 

 1.000 zł dofinansowaniem organizacji XXXVII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym, zgodnie z wnioskiem pracownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

14.04.2014 r., 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 1.646 zł planowanym zakupem mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Dział 852 Pomoc społeczna (ogółem 30.300 zł) 

 10.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych i celowych 

specjalnych mieszkańcom gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 11.03.2014 r., 

 9.300 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup licencji na programy komputerowe – 

dodatek energetyczny i kadry, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 11.03.2014 r., 

 11.000 zł realizacją programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wkład własny 

gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim z dnia 11.03.2014 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem – 91.349 zł) 

 - 26.349 zł korektą planu wydatków dot. podatku od nieruchomości płatnego przez GOSiR 

dot. wysypiska odpadów komunalnych,  



str. 110 
 

 - 65.000 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. ubezpieczenia 

mienia gminnego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 08.04.2014 r.,  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 Korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. realizacji programu opieki nad zabytkami 

(10.000 zł). 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka  

 - 45.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Rozwój miejskiego obszaru 

funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi 

gminami: Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 25.04.2014 r., 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 10.000 zł dofinansowaniem zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Ogniwa 

Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu, w związku z wnioskiem  

Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu z dnia 06.03.2014 r.,  

Dział 801 Oświata i wychowanie  

 11.000 zł planowanym zakupem kotła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej w 

Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 10.04.2014 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem  93.000 zł) 

 78.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.”Wymiana nawierzchni placu 

przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim” (wymiana płyt 

chodnikowych na polbruk, postawienie gazonów, wymiana schodów wraz z wykonaniem 

dojścia dla osób niepełnosprawnych), zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 08.04.2014 r. i 25.04.2014 r., 

 15.000 zł planowaną realizacją przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania 

inwestycyjnego pn.”Postawienie kontenera sanitarnego przy ul. Wojska Polskiego w 

Ustroniu Morskim dz. nr 211”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 25.04.2014 r. 

 

Uchwała nr LI/356/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

    362, 07 zł dochodami z tyt. niewykorzystanych środków 2013 r. dot. kontynuacji projektu 

systemowegow ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 

9.05.2014 r. 

 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka  
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 - 850.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa ścieżki rowerowej 

Kołobrzeg - Karlino”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

Dział 710 Działalność usługowa   

 - 50.000 zł brakiem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.”Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim”, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   

 25.000 zł planowanym wpływem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

”Remont i modernizacja Sali wiejskiej w Gwiździe”, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność (ogółem 185.500 zł) 

 169.500 zł remontami dróg gminnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji 

i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

 16.000 zł naprawami przystanków, dróg i koszeniem poboczy, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

 - 447,50 zł  korektą planu wydatków dot. opłaty za dzierżawę terenu pod śmietnik, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 2.05.2014 r., 

Dział 710 Działalność usługowa (ogółem 20.447,50 zł) 

 20.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Ustronie Morski – część B, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 2.05.2014 r., 

 447,50 zł zabezpieczeniem planu wydatków na prace geodezyjne - podział nieruchomości, 

wskazanie granic, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 2.05.2014 r., 

Dział 750 Administracja publiczna  

 500 zł uiszczeniem rocznej składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządowego S6, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

8.05.2014 r., 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 3.000 zł planowanym zakupem mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2014 r., 

Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem – 17.558 zł) 

 - 19.058 zł urealnieniem wydatków do faktycznych potrzeb dot. umowy zlecenia – rytmika                    

(-3.000 zł), wyposażenia sal przedszkolnych (-2.500 zł), zakupu pomocy dydaktycznych dla 

przedszkolaków (-550 zł), prowadzenia zajęć dodatkowych j. angielskiego (-11.508 zł), 

pozostałych usług (-1.500 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w 

Ustroniu Morskim z dnia 25.04.2014 r., 
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 1.500 zł zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie sprzętu kuchennego, zgodnie 

z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 25.04.2014 r., 

Dział 851 Ochrona zdrowia  

 79.862,64 zł wprowadzeniem niewykorzystanych dochodów z tyt. opłat za sprzedaż napoi 

alkoholowych 2012 i 2013 roku na: programy profilaktyczne (1.000 zł), zakup sprzętu 

sportowego (12.000 zł), zakup usług zdrowotnych – psycholog (4.000 zł), wypoczynek dzieci 

(15.000 zł), zakup komputera do świetlicy TPD (3.000 zł), zakup art. AGD i mebli dla klubu 

(3.000 zł), szkolenia grup zawodowych (2.000 zł), remonty świetlic i klubu Uśmiech 

(39.862,64 zł), zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych z dnia 14.05.2014, 

Dział 852 Pomoc społeczna  

 - 7.800 zł urealnienie planu wydatków dot. usług transportowych w GOPS do faktycznych 

potrzeb, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim z dnia 12.05.2014 r., 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

    362,07 zł kontynuacją projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim z dnia 9.05.2014 r., 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

    7.800 zł pokryciem kosztów wypłaty stypendiów szkolnych, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 12.05.2014 

r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 korektą planu wydatków dot. wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do 

kompostowni w Kołobrzegu z przeznaczeniem na szkolenia BHP/kursy pracowników (1.100 

zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 07.05.2014 

r., 

 53.957 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia 

społeczne i fundusz pracy pracowników gospodarki komunalnej, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r., 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (ogółem 46.348 zł) 

 34.048 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu 

Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 22.04.2014 r., 

 12.300 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia 9.05.2014 r., 

Dział 926 Kultura fizyczna (ogółem – 48.152,83 zł) 

 - 46.657 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzeń osobowych pracowników 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r., 

 - 1.495,83 zł urealnieniem planu wydatków dot. obsługi ratowniczej basenu, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 
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Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  

 50.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przyłączy 

kanalizacyjnych od nieruchomości zabudowanych a niepodłączonych położonych w 

miejscowościach Kukinia, Kukinka i Gwizd do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (II etap 

Kukinia), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia  8.05.2014 r., 

Dział 600 Transport i łączność  

 - 36.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych wraz z przepustem (ul. Górna w Ustroniu Morskim)”, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

Dział 630 Turystyka  

 - 1.200.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa ścieżki rowerowej 

Kołobrzeg - Karlino”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia  8.05.2014 r., 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 20.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Remont dachu budynku przy ul. 

Kościuszki w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,  

Dział 710 Działalność usługowa 

 - 50.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pn. .”Zagospodarowanie terenu 

cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.05.2014 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem  1.529.717,84 zł) 

 Korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn.”Postawienie 

kontenera sanitarnego przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim dz. nr 211”, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 7.05.2014 r. (15.000 zł), 

 85.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pn.”Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w gminie Ustronie Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r., 

 20.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przepompowni 

odprowadzającej wody opadowe z terenu Gminy Ustronie Morskie”, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia  8.05.2014 r.,  

 1.424.717,84 zł urealnieniem planu wydatków 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”, 

Dział  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 50.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Remont i modernizacja Sali 

wiejskiej w Gwiździe”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia     8.05.2014 r.  

Uchwała nr LI/367/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 r. 
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Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność   

 -35.234,00 zł korekta klasyfikacji budżetowej z zadania obsługa strefy płatnego parkowania , 

poprzez przesunięcie środków na realizację zadania do jednostki GO Si R w Ustroniu 

Morskim, 

 2.187,00 zł zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z 

realizacją zadania polegającego na kontrolowaniu przestrzegania przez kierowców 

korzystających ze strefy płatnego parkowania obowiązku wnoszenia opłaty zgodnie ze 

stawkami obowiązującymi na terenie gminy, 

 312,00 zł koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy od zawartych 

umów zleceń na obsługę strefy płatnego parkowania, 

 12.720,00 zł zabezpieczenie środków na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na miesiąc 

lipie i sierpień 2014r. , dwóch pracowników do realizacji zadania obsługi strefy płatnego 

parkowania, 

 19.680,00 środki finansowe na dzierżawę 10 parkomatów w celu realizacji zadania 

polegającego na pobieraniu opłat w SPP zlokalizowanych na terenie Gminy,  

 335, 00 zł środki finansowe na ryczałt 200 km/ miesięcznie dla pracownika odbierającego z 

parkometrów pieniądze wpłacane przez kierowców korzystających ze SPP i 

odprowadzających środki do banku na rachunek jednostki. 

Uchwała nr LII/368/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 czerwca 2014 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 750 Administracja publiczna  

    110.528 zł wpływem dofinansowania na realizację projektu „Festiwal Ryby” za 2013 rok 

(kwota 53.174 zł) oraz planowanym wpływem środków na realizację projektu w 2014 roku 

(kwota 57.354 zł), zgodnie z wnioskiem pracownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

9.06.2014 r., 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 - 24.366 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. opłat za parkowanie i zmianą dysponenta 

środków budżetowych w związku z wyznaczeniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

do poboru opłat z tytułu płatnego parkowania (kwota 125.634 zł),  

Dział 758 Różne rozliczenia  

 22.719 zł planowanym wpływem odsetek bankowych z lokat. 

 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność  

 - 24.766 zł urealnieniem planu wydatków związanych z obsługą strefy płatnego parkowania, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

9.06.2014 r., 

Dział 630 Turystyka (ogółem 10.553,05 zł) 

 8.000 zł koniecznością wykonania naprawy oświetlenia promenady nadmorskiej, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 11.06.2014 r., 
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 - 2.940 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłaty za Błękitną Flagę, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 4.06.2014 r., 

 5.493,05 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych 

przez gminę środków finansowych – dofinansowania (uznanych za niekwalifikowane w toku 

kontroli) w związku z realizacją projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – 

Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy 

Rowerowej nr 10, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 6.06.2014 r., 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

 - 12.707 zł korektą planu wydatków dot. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i 

leśnej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia 9.06.2014 r., 

Dział 750 Administracja publiczna (ogółem 70.954 zł) 

 1.100 zł planowanym zakupem kosiarki spalinowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej z dnia 9.06.2014 r., 

 7.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. obsługi prawnej UG, 

zgodnie z wnioskiem pracownika Referatu Organizacyjno – Administracyjnego z dnia 

3.06.2014 r., 

 67.554 zł zabezpieczeniem wydatków na realizację projektu „Festiwal Ryby”, zgodnie z 

wnioskiem pracownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 9.06.2014 r., 

 - 5.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. składek do Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 9.06.2014 r., 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (ogółem 1.760 zł) 

 1.900 zł planowanym zakupem kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych 

przyległych do obiektu remizy OSP Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.06.2014 r., 

 1.000 zł zakupem środków medycznych do zestawu ratowniczego R 1, który jest na 

wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego w jednostce OSP Ustronie Morskie, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

27.05.2014 r., 

 - 1.140 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłaty za Błękitną Flagę (Urząd Gminy), 

Dział 758 Różne rozliczenia 

 50.000 zł zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu,  

Dział 801 Oświata i wychowanie 

 - 7.300 zł korektą planu wydatków dot. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, zgodnie z 

wnioskiem pracownika Referatu Organizacyjno – Administracyjnego z dnia 3.06.2014 r., 

Dział 851 Ochrona zdrowia  

 -1.100 zł korektą planu wydatków dot. zakupu materiałów do konserwacji budynku Ośrodka 

Zdrowia, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z 

dnia 9.06.2014 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 70.977,24 zł) 
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 5.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia 

ulicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 

11.06.2014 r., 

 - 75.977,24 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu należności głównej i odsetek od 

nienależnie pobranych przez gminę środków finansowych – dofinansowania (uznanych za 

niekwalifikowane w toku kontroli) w związku z realizacją projektu pn. Budowa ścieżki 

rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach 

Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 6.06.2014 r., 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (ogółem 5.980 zł) 

 4.380 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu 

Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 9.06.2014 r., 

 1.600 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia 3.06.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  

 Korektą zadania inwestycyjnego pn. „Polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez 

remont urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Ustronie Morskie” w związku z 

planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przyłączy kanalizacyjnych od 

nieruchomości zabudowanych a niepodłączonych położonych w miejscowościach Kukinia, 

Kukinka i Gwizd do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (II etap Kukinia), zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.06.2014 r. 

(kwota 40.000 zł), 

Dział 630 Turystyka  

 70.484,19 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu nienależnie pobranych przez gminę 

środków finansowych – dofinansowania (uznanych za niekwalifikowane w toku kontroli) w 

związku z realizacją projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - 

Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej 

nr 10, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

6.06.2014 r., 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 16.000 zł planowanym zakupem wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes 

Benz Alego 1329. Wyposażenie samochodu w ww. sprzęt umożliwi prawidłowe 

prowadzenie akcji ratowniczych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 27.05.2014 r. 

 

Uchwała nr LIII/376/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2014 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa 

    20.000 zł planowanymi dochodami z tyt. zwrotu kosztów podziałów nieruchomości, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 21.07.2014 r., 



str. 117 
 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 77.601 zł planowanymi dochodami z tyt. opłaty adiacenckiej, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r., 

Dział 758 Różne rozliczenia  

 17.281 zł planowanym wpływem odsetek bankowych z lokat. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 11.957,89 zł dofinansowaniem realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.07.2014 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 475,62 zł wpływem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 - 2.640.000 zł przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa elektrowni 

słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na terenie gminy Ustronie Morskie” (wpływ dofinansowania 

nastąpi w 2015 roku), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 21.07.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność  

 13.000 zł koniecznością uzupełnienia znaków drogowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2014 r., 

Dział 630 Turystyka  

 - 13.000 zł urealnieniem planu wydatków na zadanie pn. Remont mola – przedłużenie ul. 

Rybackiej w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2014 r., 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

 korektą planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków sądowych w sprawie 

rozgraniczenia nieruchomości (kwota 830, 03 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 

10.07.2014 r., 

 36.500 zł urealnieniem planu wydatków na odszkodowania za utratę prawa własności gruntu, 

przeznaczonego pod drogę publiczną, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r., 

 327.400 zł urealnieniem planu wydatków na odszkodowanie za przejęcie drogi, 

Dział 710 Działalność usługowa 

 20.000 zł urealnieniem planu wydatków na prace geodezyjne, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa z dnia 21.07.2014 r., 

Dział 750 Administracja publiczna 



str. 118 
 

 2.000 zł zakupem karabinków pneumatycznych na potrzeby Gminnej Ligi Obrony Kraju w 

Ustroniu Morskim. Sprzęt zostanie wykorzystany przy organizacji zawodów strzeleckich, w 

tym o Puchar Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 - 48.499 zł spłatą raty pożyczki inwestycyjnej, której gmina jest poręczycielem, 

Dział 758 Różne rozliczenia 

 - 50.000 zł rozdysponowaniem rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na zwiększenie 

dotacji dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Astra, 

Dział 852 Pomoc społeczna 

 341, 08 zł wypłatą zasiłków celowych i celowych specjalnych, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.07.2014 r., 

 Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zadań zleconych (nowy paragraf) w związku z 

potrzebą wypłaty zasiłku wraz z ustawowymi odsetkami dla osób sprawujących opiekę nad 

osobą niepełnosprawną, zgodnie z Ustawą z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu 

zasiłków dla opiekunów (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 

dnia 28.07.2014 r.) – kwota 1.224,74 zł, 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 9.415,38 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację projektu systemowego w ramach 

Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.07.2014 r., 

Dział 926 Kultura fizyczna 

 475,62 zł koniecznością bieżącego doposażenia obiektu CSR Helios, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 17.07.2014 r., 

 100.000 zł zwiększeniem dotacji celowej dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Astra.  

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

 - 10.000 zł korektą zadania inwestycyjnego pn. „Polepszenie stanu środowiska naturalnego 

poprzez remont urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Ustronie Morskie”. 

Dział 600 Transport i łączność   

 Korektą zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy cmentarzu w Rusowie” w związku z 

planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w Grąbnicy”, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2014 r. 

(kwota 8.000 zł), 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

 30.650 zł potrzebą zakupu gruntów pod drogi publiczne, zgodnie z wnioskami Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r., 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 10.000 zł zakupem łodzi dla OSP Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 28.07.2014 r. 
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Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 567.000 zł urealnieniem planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sali 

wiejskiej w Kukini”, 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 1.000.000 zł korektą zadania inwestycyjnego pn. „Zamknięcie wysypiska w Kukince”, 

 - 3.531.717,84 zł realizacją inwestycji pn. „Budowa elektrowni słonecznej z ogniw 

fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

terenie gminy Ustronie Morskie” w latach 2014-2015, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 21.07.2014 r. 

1. Uchwałą nr LIV/383/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 września 2014 r. 

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. 

III. 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. 
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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. 

Uchwała nr LV/385/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2014 r. 

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 

 - 2.543.781 zł koniecznością zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawych. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

 14.000 zł otrzymaniem dotacji z Fundacji Orange na realizację projektu pt. „Fundamenty 

przyszłości – tandemowe warsztaty rodzinne”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu 

Szkół w Ustroniu Morskim    z dnia 25.08.2014 r., 

 3.000 zł dochodami z najmu kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz 

jadalnią Przedszkola Publicznego w okresie od 04.08.2014 r.-26.08.2014 r., zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 19.08.2014r. 

Dział 926 Kultura fizyczna  

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

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 15.09.2014 

r. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 608.604 zł zamianą niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie 

ewidencyjnym Wieniotowo w wyniku której prawo własności zostanie przekazane przez 

Gminę Ustronie Morskie na rzecz Spółki Domy Wczasowe WAM (działki ewidencyjne 

nr 35/84 i 35/85). Spółka na rzecz Gminy przekaże działki ewidencyjne nr 

35/79,35/80,35/81 i 35/82. Zamiana gruntów wynika z Uchwały Nr L/348/2014 Rady 

Gminy Ustronie Morskie z dnia 28.04.2014 r. (patrz wydatki dz. 700). 

Zmianę budżetu wprowadzono na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 18.08.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka  

 7.500 zł zabezpieczeniem środków na media w szaletach publicznych (energia 3.000 zł, 

woda 1.500 zł, ścieki 3.000 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 15.09.2014 r. 
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Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 4.000 zł zabezpieczeniem środków na energię w punktach ratowniczych, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 

15.09.2014 r. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego  

 - 60.487 zł spłatą przez MWiK w Kołobrzegu i Stowarzyszenie Siła w Grupie z siedzibą 

w Gościnie,  rat kredytów których Gmina jest poręczycielem.  

Dział 801 Oświata i wychowanie  

 14.000 zł realizacją projektu pt. „Fundamenty przyszłości – tandemowe warsztaty 

rodzinne”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 

25.08.2014 r. (patrz dochody dz. 801). 

Dział 852 Pomoc społeczna  

 - 2.276 zł urealnieniem planu wydatków GOPS dot. Placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, różne opłaty i składki, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11.09.2014 r., 

 - 800 zł urealnieniem planu wydatków GOPS dot. Rodziny zastępcze - różne opłaty i 

składki, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 

11.09.2014 r., 

 - 11.500 zł urealnieniem planu wydatków GOPS dot. Wspieranie rodziny - składki na 

ubezpieczenie społ., FP, wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11.09.2014 r., 

 7.000 zł urealnieniem planu wydatków GOPS dot. świadczeń społecznych – zasiłki 

celowe, celowe specjalne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z dnia  11.09.2014 r., 

 - 5.000 zł urealnieniem planu wydatków GOPS dot. zasiłków stałych, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11.09.2014 r., 

 30.942,57 zł urealnieniem planu wydatków GOPS dot. działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z dnia   11.09.2014 r. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 - 18.366,57 zł urealnieniem planu wydatków GOPS dot. realizacji projektu pn. „Jesteśmy 

Aktywni” (przeniesienie do rozdz. 85219), zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia   11.09.2014 r. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 1.000 zł dostawą energii elektrycznej na wysypisku śmieci w Kukince, zgodnie z 

wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

15.09.2014 r., 

 2.200 zł wpłatami na PFRON, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji  w Ustroniu Morskim z dnia 29.08.2014 r. 

Dział 926 Kultura fizyczna  



str. 122 
 

 200 zł wpłatami na PFRON, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji   w Ustroniu Morskim z dnia 29.08.2014 r., 

 1.477,34 zł urealnienie planu wydatków na doposażenie, materiały eksploatacyjne, 

użytkowe w CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 29.08.2014 r. 

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność  

 - 135.455,07 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

wraz z przepustem (ul. Górna w Ustroniu Morskim)”, w związku z wnioskiem Z-cy 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2014 r. 

Dział 630 Turystyka  

 100.000 zł  planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i promocja 

turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych – turystyka kulturoznawcza w 

Euroregionie Pomerania„ (Park Podworski w Rusowie). Wkład własny w realizację 

zadania wyniesie 15.500 zł, dotacja do kosztów projektu 84.500 zł (wsparcie działań w 

ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – 

„Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze 

Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 

2007-2013), zgodnie z wnioskiem podinspektora Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

17.09.2014 r. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 619.797 zł zamianą niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie 

ewidencyjnym Wieniotowo w wyniku której prawo własności zostanie przekazane przez 

Gminę Ustronie Morskie na rzecz Spółki Domy Wczasowe WAM (działki ewidencyjne 

nr 35/84 i 35/85). Spółka na rzecz Gminy przekaże działki ewidencyjne nr 

35/79,35/80,35/81 i 35/82. Zamiana gruntów wynika z Uchwały Nr L/348/2014 Rady 

Gminy Ustronie Morskie z dnia 28.04.2014 r. (patrz dochody dz. 700). 

Zmianę budżetu wprowadzono na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 18.08.2014 r. 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 4.500 zł  planowanym zakupem garażu blaszanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Ustroniu Morskim. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 1.944.000 zł  przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrowni 

słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Ustronie Morskie” na rok 2015. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

 90.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni 

zewnętrznej przy CSR Helios w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Z-cy 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2014 r., 
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 5.000 zł zakupem komputera dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 

03.09.2014 r. 

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  316.409,27 zł, 

     planowanym zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja sali wiejskiej w   Kukinii” - kwota 300.000 zł 

 

2. Uchwała nr LVI/390/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia  6 listopada 2014 r. 

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. 

Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
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 - 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. 

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., 

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., 
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 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., 

 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. 

V. 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 
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 - 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. 

VI. 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. 

 

Uchwała nr III/8/2014 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 grudnia 2014 r. 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 020 Leśnictwo 

 216,05 zł wpływem dzierżawy obwodów łowieckich. 

Dział 600 Transport i łączność 

 1.500 zł zwrotem środków za oznakowanie drogowe. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem  150.341,89 zł 

 139.293,89 zł planowanym wpływem opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego 

zarządu, 

 9.000 zł wpływem odsetek od zaległości, 

 2.048 zł dochodami z tyt. bezumownego zajęcia terenu oraz rozliczeń z lat ubiegłych. 

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem  - 34.873,46 zł 

 1.019,54 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych – rozliczenia z lat ubiegłych, 

 1.707 zł dochodami z różnych opłat oraz zwrotem kosztów procesu, 

 - 38.000 urealnieniem planu dochodów do faktycznego wykonania z tyt. opłat za usługę 

internetową, bank rezerw wczasowych, sprzedaż tabliczek, 

 400 zł dochodami z tyt. wynajmu obiektu Morka, 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 - 15.000 zł korektą planu dochodów z tyt. kompensaty. 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem – 167.111 

zł 

 1.000 zł wpływem kary za nierzetelne sporządzenie sprawozdania, 

 - 213.161 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. rekompensaty 

utraconych dochodów PFRON – wpłata w 2015 roku, 

 43.000 zł dochodami z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

 1.800 zł zwrotem kosztów upomnienia, 

 250 zł wpływem odsetek z tyt. nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej, za zajęcie pasa 

drogowego, korzystanie z przystanków. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia  
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 492 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. wydatków niewygasających 

2013 roku. 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

 167 zł dochodami z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem – 117.524,44 zł 

 5.439,42 wpływem odszkodowań za szkody w mieniu gminnym, 

 - 133.000 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. wpływów z Urzędu 

Marszałkowskiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska, 

 1.409,80 zł dochodami z tyt. opłaty produktowej, 

 8.626,34 zł wpływem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym. 

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 35.000 zł wpływem dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności. 

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

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 8.646,24 zł 

 1.900 zł organizacją uroczystej sesji Rady Gminy z okazji zakończenia roku, zgodnie z 

wnioskiem pracownika ds. obsługi Rady Gminy z dnia 18.12.2014 r.,  

 - 53,76 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. różnych 

opłat i składek – Urząd Gminy, 

 6.800 zł planowaną organizacją imprez promocyjnych (zakup materiałów 3.100 zł, zakup 

usług 3.700 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

08.12.2014 r. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 

 - 18.000 zł korektą planu wydatków z tyt. kompensaty dot. wyposażenia ratowników 

morskich. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego - ogółem – 196.900 zł 

 - 180.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. odsetek od obligacji, 

 - 16.900 zł urealnieniem planu wydatków dot. poręczeń pożyczek i kredytów. 

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem 37.528 zł 

 43.000 zł wpływem środków na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową i 

uzależnień (dopłata do zorganizowanych form wypoczynku 25.000 zł, remont klubu i 

świetlic 10.000 zł, zakup usług zdrowotnych 8.000 zł), zgodnie z wnioskiem 

Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (patrz dochody), 

     - 5.472 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu zestawu przeszkód na 

zawody sportowo – pożarnicze (patrz wydatki majątkowe). 
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Dział 852 Pomoc społeczna  

 53,87 zł zabezpieczeniem środków na zwrot odsetek od nienależnie pobranego 

świadczenia rodzinnego, 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 - 1,87 zł korektą planu wydatków dot. realizacji projektu Jesteśmy Aktywni, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z 

dnia 08.12.2014 r. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 1.409,80 zł zakupem materiałów w związku z wpływem środków z tyt.  opłaty 

produktowej.  

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

 5.472 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu zestawu przeszkód na 

zawody sportowo – pożarnicze. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 15.000 zł przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej dla Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim z 

przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do kościoła. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że Gmina jest przed szczegółową 

analizą wykonania budżetu za rok 2014, która odbędzie się na posiedzeniu komisji wspólnej 

03.06.2015 roku.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski przekazał Sołtys Wsi Rusowo tabliczkę na budynek z napisem 

SOŁTYS. Powiadomił, że w związku z 25 rocznicą samorządu wpłynęły gratulacje od Pani 

Senator Grażyny Sztark, Marszałka Senatu Bogdana Borysewicza oraz Ministra Pawła 

Gawłowskiego dla wszystkich samorządowców Gminy Ustronie Morskie. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że  

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę    373.284,52,-zł, 

z tego: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę      20.500,00,-zł; 

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę      352.784,52,-zł; 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę    705.528,75-zł, 

z tego: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę      187.528,75,-zł, 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę      518.000,00,-zł, 

 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

 

Dział 750 Administracja publiczna 
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 500 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych, 

Dział 758 Różne rozliczenia 

 15.000 zł niewykorzystaniem środków wydatków niewygasających 2014 roku, 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 5.000 zł dochodami z tyt. zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez wykonawcę 

inwestycji 

pn. „Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych ….”. 

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

Dział 630 Turystyka 

 69.671,85 zł planowanym wpływem dofinansowania dot. realizacji zadania 

inwestycyjnego 2014 r. 

pn. Rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych …" - PARK 

RUSOWO - INTERREG IVA, 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 270.612,67 zł urealnieniem planu z tyt. dochodów ze sprzedaży mienia do 

przewidywanego 

wykonania, 

Dział 710 Działalność usługowa 

 12.500 zł planowanym wpływem dofinansowania dot. realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. 

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

11.05.2015 r., 

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

Dział 600 Transport i łączność 

 10.000 zł koniecznością uzupełnienia znaków drogowych, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 11.05.2015 r., 

Dział 630 Turystyka 

 1.620 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wyżywienia 

ratowników medycznych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i 

Rozwoju z dnia 7.04.2015 r., 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
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 3.018,81 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. opłaty rocznej za 

wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ścieżka rowerowa Sianożęty – Podczele, zgodnie 

z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

11.05.2015 r., 

Dział 710 Działalność usługowa 

 38.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. "Rozwój Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego" -projekt realizowany wspólnie z Miastem Kołobrzeg i Gminą 

Kołobrzeg (wpłaty do Miasta Kołobrzeg) –  

Dział 750 Administracja publiczna 

 25.000 zł koniecznością dokonania opłaty sądowej w sprawie o zapłatę należności, 

 15.000 zł prowizją od uruchomienia kredytu w r-ku bieżącym (zwiększenie limitu z 

kwoty 2.000.000zł na 3.500.000 zł), 

 19.200 zł planowaną organizacją imprezy Festiwal Kulinarny w Ustroniu Morskim w 

dniu 01.07.2015 r., 

 1.800 zł planowanym dofinansowaniem organizacji Wojewódzkiego Dnia Strażaka w 

2015 r. -wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu z 

01.04.2015 r. (1.000 zł), Wigilii Wsi Polskiej i Targów Rolnych AGRO-POMERANIA - 

wniosek Kierownika Terenowego Zespołu Doradców z Kołobrzegu z 21.01.2015 r. (500 

zł), Jubileuszu 25-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu - 

wniosek Komitetu Organizacyjnego i Dyrektora z 26.02.2015 r. (300 zł), 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 4.880 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wyżywienia 

policjantów, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

7.04.2015 r., 

 8.500 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzenia 

ratowników morskich, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z 

dnia 11.05.2015 r. 

 14.000 zł koniecznością zakup środków łączności i zakup strojów dla ratowników, 

zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 07.04.2015 r. i 

11.05.2015 r., 

 4 000 zł koniecznością remontu łodzi wiosłowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 7.04.2015 r., 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

 31.000 zł urealnieniem planu wydatków na odsetki od pożyczki na zadanie inwestycyjne 

pn. "Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych……”, 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

 2 600 zł zakupem licencji dziennika elektronicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 08.05.2015 r., 

 1.500 zł planowanym zakupem nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej, 
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 - 52.430 zł urealnieniem planu wydatków Przedszkola Publicznego w związku z 

otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, w związku z wnioskami Dyrektora Przedszkola Publicznego w 

Ustroniu Morskim z dnia 13.04.2015 r. i 13.05.2015 r., 

 1.500 zł planowanym zakupem nagród dla uczniów Gimnazjum, 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

 114.695,94 zł wprowadzeniem nadwyżki środków AA z lat ubiegłych z przeznaczeniem 

na: program profilaktyczny "pomoc rodzinie" (7.400 zł), dofinansowanie FENIKS (3.000 

zł), dofinansowanie Ośrodka w Stanominie (5.000 zł), usługi psychologa szkolnego 

(4.000 zł), dożywianie dzieci -materiały (2.000 zł), dożywianie dzieci – usługi (2.000 zł), 

wypoczynek letni dzieci (26.700 zł),środki czystości dla klubu i świetlic, art. spoż. i 

dekoracyjne (1.000 zł), zajęcia terapeutyczne aa (1.000 zł), zakup wyposażenia do 

świetlicy w Rusowie (4 500 zł), wyposażenie świetlicy w Gwiździe (4 500 zł), rozebranie 

dojścia do świetlicy w Kukince (3 000 zł), zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci 

przy przedszkolu (50.595,94 zł), w związku z wnioskiem Pełnomocnika ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych z dnia 14.05.2015, 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 - 1.356 zł korektą planu wydatków dot. dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na 

utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu (podpisano umowę na kwotę 

1.644 zł), 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Korektą planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kamery do monitorowania 

newralgicznych miejsc do których podrzucane są odpady, zgodnie z wnioskiem 

Inspektora ds. gospodarki odpadami z dnia 28.04.2015 r. (3.000 zł), 

 - 38.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. "Rozwój Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego" -projekt realizowany wspólnie z Miastem Kołobrzeg i Gminą 

Kołobrzeg (wpłaty do Miasta Kołobrzeg)  

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

Dział 710 Działalność usługowa 

 18.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia                                              

11.05.2015 r., 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 korektą klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa elektrowni z 

ogniw fotowoltaicznych……" I ETAP (pierwotnie planowano wkład własny do kosztów 

kwalifikowanych w ramach umowy o dofinansowanie) - kwota 3.176.000 zł, 

Dział 926 Kultura fizyczna 
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 500.000 zł planowaną realizacją I etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 

Euroboiska w Ustroniu Morskim". 

V. Zmian po stronie przychodów dokonano w związku z: 

 - 178.000 zł korektą wartości udzielonej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 

elektrowni z ogniw fotowoltaicznych" planowano 2.500.000 zł otrzymano 2.322.000 zł, 

 489.199,98 zł wprowadzeniem wolnych środków 2014 r. 

VI. Zmian po stronie rozchodów dokonano w związku z: 

 - 21.044,25 zł korektą spłaty raty pożyczki udzielonej na zadanie pn. "Modernizacja Sali 

wiejskiej w Kukini" planowano 100.000 zł - rata do spłaty w 2015 r. 78.955,75 zł. 

Poinformowała, że po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 

1) dochodami budżetu w kwocie       37.588.994,50,-zł, 

z tego: 

1. dochody bieżące         24.255.129,44,zł, 

2. dochody majątkowe        13.333.865,06,-zł; 

2) wydatkami budżetu w kwocie       39.338.106,00,-zł, 

z tego: 

1. wydatki bieżące         22.570.713,00,-zł, 

2. wydatki majątkowe        16.767.393,00,-zł; 

3) deficytem budżetu w kwocie       1.749.111,50,- zł 

który zostanie pokryty przychodami z tyt. 

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    1.259.911,52,- zł 

b) wolnych środków         489.199,98 zł 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że dokonuje się autopoprawki w 

projekcie uchwały z dnia 28.05.2015 r. w druku nr 1 : dokonuje się zmiany załączników nr 1,2,3 

projektu uchwały w związku z  : 

Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 519,200 zł 

Dział 700 

 519,200 zł korektą planu dochodów ze sprzedaży mienia. 

Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 19,200 zł 

Dział 750 

 19,200 zł planowaną organizacją imprezy Festiwal Kulinarny w Ustroniu Morskim w 

dniu 01.07.2015 r. 

Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 500,000 zł: 

 500,000 zł planowaną realizacją I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

Euroboiska w Ustroniu Morskim” 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że ponadto korekta uzasadnienia do 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie (druk nr 1) w poz. wydatki bieżące  dz. 851 

Ochrona zdrowia jest: „ …rozebranie dojścia do świetlicy w Gwiździe (3.000 zł)….” Winno 

być: „...rozebranie dojścia do świetlicy wiejskiej w Ustroniu Morskim (3.000 zł)…” 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 po 

naniesionych autopoprawkach wydała opinię pozytywną.  

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że na 

posiedzeniu Klubu została wydana opinia pozytywna. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że w dziale 851 ochrona zdrowia zostały przydzielone 

środki po 4 500 zł na świetlicę wiejską w Rusowie i w Gwiździe. Zapytał Przewodniczącego 

komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, dlaczego inne sołectwa w Kukini, Kukince, 

Sianożętach, i Ustroniu Morskim nie otrzymały żadnych pieniążków z tych środków. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

tak postanowiła komisja budżetu i rozwoju gospodarczego. Dodał, że w świetlicy wiejskiej w 

Rusowie jest wiele potrzeb tak jaki i w Gwiździe.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że każde sołectwo cieszyłoby się z tych pieniędzy. 

Poinformował, że jest na sierpień wynajęta sala na wesele, a na świetlicy nie ma krzeseł  i 

stołów. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

środki przeznaczone na świetlicę w Kukini są olbrzymie. Dodał, że każde sołectwo może tych 

środków pozazdrościć.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że to fakt, ale trzeba świetlicę jeszcze doposażyć. Poprosił 

o przyznanie 12 000 zł na świetlicę w Kukini na krzesła i stoły. Poinformował, że była 

sytuacja, że Pani wynajęła salę na wesele i mimo, iż za to zapłaciła sama musiała sobie 

wyposażenie przywieźć. Oznajmił, że jest to nieporozumienie, a wiadomo, że świetlice w 

Gwiździe i w Rusowie też będą remontowane i doposażone jak świetlica w Kukini.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

każde sołectwo ma mnóstwo potrzeb. Przypomniał, że Pani Sołtys na wcześniejszej sesji, 

stwierdziła, że fundusz sołecki nie jest potrzebny. Dodał, że gdyby taki fundusz był każdy Sołtys 

mógłby środki na dany cel przeznaczyć. Zaznaczył, że to nie on wyszedł z takim wnioskiem o 

przydział środków i nie jest to jego osobista decyzja. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wszyscy są mieszkańcami jednej Gminy. 

Poinformował, że to, iż została wyremontowana świetlica w Kukini jest to też ogromny wysiłek 

wszystkich oraz poprzedniej kadencji. Dodał, że wygląda to tak, jakby kupić samochód, a nie 

mieć środków na paliwo do niego. Poprosił, aby skończyć to i dać środki na krzesła i stoły. 

Oznajmił, że pieniądze zostały zarezerwowane, ale on jako Wójt nie jest władny, aby je 

przesuwać środki tylko komisja. Podkreślił, że robiąc zebranie, nie ma na czym usiąść. 

Podkreślił, że świetlica ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy. Powiadomił, że poszukuje 

środków z zewnątrz na remont świetlicy w Gwiździe i w Rusowie.  
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Radny Piotr Barycki powiedział, że przez 20 lat nie było nic robione w Kukini.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że to 

nie jest tak, że w Rusowie nie jest potrzebny remont świetlicy. Dodał, że w tej sprawie 

wypowiedział się jeden Radny, który nie jest z Rusowa, ale to nie znaczy, że tak postanowiła 

cała komisja.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na komisji budżetu był poruszany 

temat świetlic. Oznajmiła, że tłumaczyła, że priorytetem Pana Wójta było wyremontowanie w 

tamtym roku świetlicy w Kukini, pozyskanie w tym roku środków na remont świetlicy w 

Gwiździe, a w kolejnych latach Rusowo. Powiedziała, że na komisji radny zasugerował, że 

warunki świetlicy w Rusowie są dobre i ważniejsze jest wybudowanie nowej świetlicy w 

Sianożętach.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

jest to myśl jednej osoby, a nie całej komisji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli na komisji budżetu powstanie 

projekt, że nie jest konieczne wyremontowanie bądź przeprowadzenie termomodernizacji 

świetlicy w Rusowie, Gmina nie będzie podejmować kroków związanych z dofinansowaniem  

czy pozyskiwaniem środków i tworzeniem dokumentacji. Oznajmiła, że tłumaczyła, iż łatwiej 

jest pozyskać środki na termomodernizację obiektu, który już istnieje, niż na wybudowanie 

nowego. Podkreśliła, że nie ma programów, które umożliwiłyby dofinansowanie z tytułu 

realizacji inwestycji. Powiadomiła, że nie było głosowania, ale taka była sugestia. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że po wysłuchaniu argumentów musi przyznać 

rację, aby dać pieniążki Kukini. Dodał, że nic z tej świetlicy nie będzie, jeżeli nie ma tam na 

czym usiąść. Ma nadzieję, że po obietnicy Pana Wójta, że za trzy lata zaczną się działania w 

Rusowie. Powiedziała, że nie prawdą jest, że świetlica jest w dobry stanie. Dodała, że ma 

nadzieję, że Radny Barycki również poprzez  Rusowo w wyposażeniu świetlicy. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że na komisji budżetu był przedstawiony wniosek i 

komisja budżetu wydała taką opinię w czasie, której wydawania on nie uczestniczył. Powiedział, 

że rozumie, iż Radny Barycki stawia oficjalny wniosek. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że tak. 

Radny Andrzej Basarab podkreślił, że władna jest cała Rada, aby dokonać tej zmiany. Dodał, 

że uważa, iż w całości rady jest rozsądek i zostanie zakończony temat w Kukini. Oznajmił, że 

sposób podzielenia środków nie do końca zadowoli wszystkich, dlatego uważa, iż należy 

zastanowić się w szerszym kręgu czy nie warto przeznaczyć 12 000 zł na zakup stołów i krzeseł. 

Poinformował, że chciałby usłyszeć opinię pozostałych Sołtysów w tej sprawie, ponieważ Radni 

spotykają się, aby podejmować decyzje dobre dla mieszkańców, które mają służyć całemu 

społeczeństwu, a nie się skłócać.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jednym z warunków była informacja, że świetlica 

w Kukini już organizowała imprezy i zarabiała na nich. Dodał, że był zamysł, że te zarobione 

pieniądze będą przeznaczone na zakup wyposażenia. Powiedział, że jeżeli Pani Sołtys nie chce 

pieniędzy, nie ma sensu nikogo na siłę uszczęśliwiać. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

po modernizacji świetlicy wiejskiej w Kukini dodatkowo Kukinia dostała na wyposażenie 

16 000 zł. Zapytał na co zostały wydane te środki. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że proces termomodernizacji 

inwestycyjny został przedłużony i zostały naliczone kary. Dodała, że z tego tytułu wpłynęły 

środki z tytułu odsetek za nieterminowe wywiązanie się z inwestycji. Powiedziała, że ponieważ 

związane to było z mieszkańcami, którzy terminowo nie otrzymali świetlicy Rada wyznaczyła, 

aby te pieniądze które zostały z tego tytułu zabezpieczone przeznaczyć na wyposażenie kuchni.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na komisji budżetowej był to jego wniosek. Dodał, że 

każda miejscowość w Gminie chciałaby dostać jakieś dofinansowanie na zakup dodatkowych 

środków. Powiedział, że był wniosek 12 000 zł do świetlicy w Kukini, ale środki potrzebne są 

też w Rusowie na komputer, w Gwiździe dzieci nie mają na czym siedzieć, zrobienie chodnika 

też jest ważne. Oznajmił, że uważa, że należy dać komuś wędkę, ale niech ryby sobie łowi sam. 

Podkreślił, że w Sianożętach nie ma świetlicy, nie ma nic. Dopowiedział, że jeżeli Rusowo i 

Gwizd zrezygnują ze środków to można przeznaczyć środki na Kukinie. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie wszyscy wiedzą o co chodzi z przełożeniem 

dojścia. Dodał, że zaproponowano 3 000 zł, aby przełożyć dojście do świetlicy idące przez 

środek chodnika. Dodał, że na trawniku dzieci grają w siatkówkę korzystając z postawionej do 

piłki plażowej siatki. Podkreślił, że plac ten jest dosyć niebezpieczny. Powiedział, że jeśli 

udałoby się przełożyć chodnik i dojście od strony ulicy dojazdowej powstałby większy, 

bezpieczny teren do gry. Poinformował, że przy świetlicy przez wiele lat jest zniszczone zejście 

do piwnicy wraz z murem, które też warto zrobić, ponieważ przy świetlicy przebywa coraz 

więcej dzieci. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie ma dodatkowych pieniędzy. 

Przypomniała, że za tamten rok była nadwyżka w wysokości 114 000,00 zł, które na komisji 

budżetu zostały wskazane. Dodała, że jeżeli zostanie w tym roku wypracowane więcej ponad 

plan, nadwyżkę będzie można przeznaczyć. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

odkąd powstały mieszkania socjalne w Rusowie, które zamieszkuje ok. 20 dzieci pojawił się 

problem,  że te dzieci nie mają się czym zajmować. Podkreślił, że nie chce, aby jedynym 

kierunkiem była demoralizacja. Poinformował, że rozmawiał z Panią Szostak, która narzekała, 

że brakuje komputerów. Powiedział, że są jedyne 2 działające komputery, a zagospodarowanie 

czasu dla dzieci jest ważniejsze niż tańczenie na weselach. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jeżeli jest coś robione, to uważa, że trzeba 

zrobić to do końca i zamknąć temat Kukinki. Dodał, że jeżeli chodzi o przełożenie chodnika 

można zrobić to siłami GOSIRu. Poinformował, że nie ulega wątpliwości, że dzieci rozrabiają i 

niszczą. Przypomniał, że jest plac zabaw i boisko. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że ta kwota która została wyasygnowana ze środków aa , 

powinna być spożytkowana w sposób racjonalny po troszeczku nie załata dziury, a w Kukini 

rozwiąże problem. Skoro zostało wydane tyle pieniędzy na świetlice, to 12 000 zł nie jest dużą 

kwotą. Powiedział, że była to decyzja komisji budżetowej, ale trzeba podkreślić, że większością 

głosów. Zaproponował, aby przegłosować jako wniosek formalny zmianę i zabezpieczyć środki 
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tak, jak pierwotnie było założone. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że doskonale rozumie kolegów z komisji 

budżetowej, którzy dostrzegają problem w innych sołectwach. Potwierdził, że w Rusowie jest 

swoisty problem, ponieważ będąc na komisji rewizyjnej Pani Szostak podkreślała, że są to dzieci 

z różnych rodzin i istotne jest, aby nie poszły w złym kierunku. Oznajmił, że skoro Pani Sołtys 

Rusowa deklaruje pójście na kompromis i chęć przełożenia kwoty na wyposażenie świetlicy w 

Kukini, uważa, że należy się zgodzić. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że jeden komputer wiele nie pomoże. 

Zaproponowała, aby zmobilizować pracowników GOKU do większej współpracy i dania 

dzieciom możliwości formy innej niż tylko komputer.  

Radny Piotr Barycki poprosił o przydzielenie pieniędzy, ponieważ Kukinia jest doskonałym 

przykładem, że Wójt nie puszcza słów na wiatr. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

jeżeli Sołtys nie chce tej kwoty na siłę oponować nie będzie. Zaznaczył, że nie działa złośliwie, 

ani na niekorzyść Kukini, jest zadowolony, ale stara się dostrzegać problemy innych sołectw. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że trzeba znaleźć rozsądny wniosek i dokonać zmiany. 

Zapytał czy był to oficjalny wniosek. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że tak. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że poinformowano, iż świetlica sama zarabia na utrzymanie. 

Zapytał jakie imprezy były robione i jaka kwota została uzyskana w okresie od kiedy została 

oddana do użytku. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że w tej chwili nie odpowie, ponieważ nie ma Pani Sołtys 

oraz Pana Dyrektora GOKU. 

Wójty Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że świetlica nie jest po to żeby zarabiała. Dodał, 

że ma służyć mieszkańcom. Poinformował, że są to minimalne koszty, aby były środki na prąd i 

utrzymanie.  

Przerwa. 

Po przerwie. 

Radny Zenon Wajgert stwierdził, że mimo iż klub radnych jest większością i mogliby tę 

sprawę zablokować słuchając głosu mieszkańców i głosu radnych są za przekazaniem środków 

na świetlicę w Kukini. Podkreślił, iż szkoda, że Rady Barycki nie przyszedł na posiedzenie 

komisji budżetu i nie przedstawił całej sytuacji. Podkreślił, że jest deklaracja Pana Wójta na 

wykonanie chodnika własnymi siłami i ma nadzieje, że na kolejnej sesji usłyszą na jakim jest to 

etapie. 

Radny Piotr Barycki podziękował za decyzję. Powiedział, że nie mógł być na komisji, 

ponieważ pracuje i nie zawsze może uczestniczyć w spotkaniach. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w kwietniu na komisji budżetu 
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zostały przedłożone wszystkie wnioski na kwotę ok. 52 000 zł, jakie wpłynęły do gminy, które 

nie zostały poddane głosowaniu i na które nie zostały wyasygnowane  pieniądze. Oznajmiła, że 

wydaje jej się, że Radnemu Baryckiemu chodziło o to, że Wójt pozytywnie przychylił się do 

jego wniosku, wyasygnował pieniądze i wskazał cel z jakiego środki przesunąć i zabezpieczyć 

zakup krzeseł.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że argumenty przekonują. Dodał, że klub radych 

chciałby, aby rozmowy były bardziej merytoryczne wraz z argumentami. Dopowiedział, że jest 

to zasadne, aby osoba składająca wniosek była na komisji, bo to że Pan Wójt opiniuje 

pozytywnie nie jest jednoznaczne z tym, że Rada musi się zgodzić z tym przeznaczeniem. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy przed głosowaniem wniosku, Pan Wójt mógłby 

złożył słowną deklarację, że chodnik zostanie przełożony. 

Wójty Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że tak. Dodał, że przyjedzie Dyrektor i zostanie 

wszystko uzgodnione. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że intencją kolegów z komisji budżetu nie była 

zemsta ani złośliwość.  Podkreślił, że uważają, że jeżeli jest taka wola mieszkańców sołectw 

trzeba przychylić się do niej. 

GŁOSOWANIE za zmianą do uchwały VII/63/2015 dział 851 ochrona zdrowia -4 500 zł 

zakup wyposażenia do świetlicy w Rusowie, - 4 500 zł zakup wyposażenia do świetlicy w 

Gwiździe, - 3 000 zł rozebrania dojścia do świetlicy wiejskiej w Ustroniu Morskim i 

wprowadzenie kwoty 12 000 zł z tyt. zakupu krzeseł i stołów. 

 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”, 

Przedstawiona zmiana została zaopiniowana pozytywnie.  

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”, 

Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                         

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmianie ulega plan przychodów z 

tyt. 

 zaciągniętych pożyczek i kredytów za rynku krajowym o kwotę  - 178.000,00 zł, 

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

489.199,98 zł. 

Zmianie ulega plan rozchodów z tyt. 

 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę  - 21.044,25 zł, 
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Dodała, że wprowadza się do załącznika nr 2 autopoprawkę pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025. Dopisuje się przedsięwzięcie pn. „Budowa 

Euroboiska w Ustroniu Morskim” w poz. Limit 2015 kwota 2.000.000 zł, limit 2016 kwota 

800.00 zł 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja po rozpatrzeniu sprawy wraz z autopoprawką wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że na 

posiedzeniu Klubu została wydana opinia pozytywna. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy jest możliwość, że gmina nie dostanie 

dofinansowania. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że ma nadzieję, że uchwałą sejmiku środki 

zostały przyznane. Dodał, że sejmik województwa zachodniopomorskiego ma określoną pulę 

do przekazania dotacji. Dopowiedział, że wniosek idzie potem do Ministerstwa jako tzw. 

pieniądze znaczone. Oznajmił, że różnie to bywa, ponieważ w sejmie mają różne pomysły. 

GŁOSOWANIE za wprowadzeniem autopoprawki do uchwały nr VII/64/2015 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 do załącznika nr 2 pn. Wykaz 

przedsięwzięć do WPF Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025. Dopisuje się 

przedsięwzięcie pn. „Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim” w poz. Limit 2015 kwota 

2.000.000 zł, limit 2016 kwota 800.00 zł 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”, 

Przedstawiona zmiana została zaopiniowana pozytywnie.  

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (wyszedł Piotr Barycki) 

Oddano 14 głosów „za”, 

Uchwała nr VII/64/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                         

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 3- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że chodzi o oddanie w dzierżawę kontenerów 

sanitarnych. Dodał, że dotychczasowi dzierżawcy sanitariatów zwrócili się z wnioskiem o 

przedłużenie umów na kolejny okres czasu, tj. na 3 lata. Poinformował, że pierwszy kontener 

sanitarny o powierzchni 14,40 m2 zlokalizowany przy zejściu nr 2 ulica Sztormowa Sianożęty, 

drugi kontener sanitarny o powierzchni 14,40 m2 w okolicy zejścia nr 3 przy ulicy Plażowej, 

natomiast trzeci kontener sanitarny przy zejściu nr 4 ulica Północnej. Powiedział, że w związku z 

tym, że wniosek dotyczy zawarcia kolejnych umów niezbędne jest podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 
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komisja w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (wyszedł Piotr Barycki) 

Oddano 14 głosów „za”, 

Uchwała nr VII/65/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                          

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 4- w sprawie komunalizacji nieruchomości na wniosek 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze komunalizacji czyli nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na rzecz 

Gminy Ustronie Morskie następujących nieruchomości: działka numer 71/5 położona w obrębie 

ewidencyjnym Bagicz – nieruchomość po byłym torowisku celem realizacji inwestycji, tj. 

planowanej lokalizacji ścieżki rowerowej z m. Kołobrzeg w ramach projektu „Pomorski 

Krajobraz Rzeczny”. Poinformował, że druga nieruchomość to działki nr 389/3 oraz nr 390/1 

skomunalizowane zostają w celu realizacji inwestycji „Budowa Euroboiska” wraz z drogą 

dojazdową z ul. Okrzei w Ustroniu Morskim. Powiadomił, że działka numer 137 o powierzchni 

0,0188 ha stanowi własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Kukinia skomunalizowana 

zostaje w celu poprawy warunków bezpieczeństwa dla ruchu drogowego, tzw. trójkąta 

bezpieczeństwa – lokalizacja trafostacji. W związku z powyższym zasadnym jest nabycie w 

drodze komunalizacji w/w nieruchomości celem realizacji zadań własnych, w tym szczególnie w 

sprawach obejmujących: m.in.: gminne drogi, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja w sprawie komunalizacji nieruchomości na wniosek wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”, 

Uchwała nr VII/66/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                         

w sprawie komunalizacji nieruchomości na wniosek została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 5 – w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Ustronie Morskie. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedział, że zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa, w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis 

wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Ponieważ powyższa uchwała nie 

została do chwili obecnej podjęta, przedkłada się projekt uchwały w celu jej podjęcia.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Ustronie Morskie wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”, 

Uchwała nr VII/67/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                         

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 6 – w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy 

 Ustronie Morskie - ponowne rozpatrzenie na następnej sesji. 

Druk nr 7 – w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 zgodnie z ustawą prawo wodne  Rada 

Gminy ma obowiązek podjęcia do dnia 31 maja uchwały po przedstawieniu wniosków przez 

organizatorów kąpielisk Wójtowi Gminy. Do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy 

wpłynął jeden wniosek(data wpływu: 23.12.2014 r.): Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim, który wystąpił o wpisanie do ewidencji dwóch kąpielisk w roku 

2015 na terenie gminy Ustronie Morskie: Kąpielisko Sianożęty i Kąpielisko Ustronie Morskie. 

Przypomniał, że ustala się sezon kąpielowy na terenie gminy Ustronie Morskie w okresie od 

27.06.2015 r. do 31.08.2015 r. Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Ustronie Morskie 

przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie gminy Ustronie 

Morskie. Zgodnie z art. 34 a ust. 6 ustawy projekt uchwały obejmuje wykaz planowanych 

kąpielisk, oraz wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których wnioskodawca 

planuje utworzyć kąpieliska. W dniu 17.03.2015 r. Wójt Gminy Ustronie Morskie podał do 

publicznej wiadomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 

gminy Ustronie Morskie na rok 2015. W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne 

uwagi od społeczeństwa. Zgodnie z art. 34 a ust. 9 ustawy, Wójt Gminy Ustronie Morskie 

przekazał do zaopiniowania projekt uchwał wraz z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim n/w instytucjom: 

- Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, 
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- Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

- Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

- Dyrektorowi Urzędu Morskiego. 

Wszystkie opinie były pozytywne. 

Poinformował, że biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że projekt uchwały ws. wykazu 

kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2015 został skonsultowany społecznie i 

uzyskał wymagane prawem opinie. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”, 

Uchwała nr VII/68/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                         

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 

odstąpienie od trybu przetargowego i oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie. 

Poinformował, że dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy obejmującej część działki gruntu numer 492/8 o powierzchni 120 m2 oraz lokal 

użytkowy w pomieszczeniu magazynowym posadowionym na tej działce o powierzchni 150 m2 

na okres kolejnych 10 lat. Przedmiot umowy wykorzystywany jest na prowadzoną działalność 

gospodarczą, tj. warsztat samochodowy usługi w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów 

samochodowych. Powiadomił, że projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji Budżetu i 

Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i uwzględnia okres jej przedłużenia na lat 5. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym na okres 5 lat wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną na okres 5 lat. Dodał, że na komisji był wniosek, aby 

wnioskodawca przedstawił zestawienie inwestycji jakie będą wykonane. Powiedział, że takie 

zestawienie zostało dostarczone, natomiast chciałby, aby zostało określone kiedy zaczną się 

inwestycje, aby uniknąć sytuacji, że zostanie rozpoczęta inwestycja w 5 roku.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Rada podejmuje decyzje o wydzierżawieniu 

bądź o nie wydzierżawieniu. Dodał, że reszta jest w zakresie pracowników Urzędu. 

Powiadomił, że dzierżawca chce ocieplić dach co wymaga nakładów finansowych.  
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Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że nigdzie nie jest zaznaczone jaka powierzchnia 

gruntu zostanie dzierżawiona. Dodał, że chodzi o to, aby uniknąć roszczeń, by Gmina nie 

była narażona na dodatkową pracę. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wszystkiego pilnuje Dyrektor GOSIRU. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr VII/69/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                         

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 9 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że uchwałą nr XXXVI/242/2009 Rada 

Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 

podjęła uchwałę. Gmina Ustronie Morskie Gmina Ustronie Morskie wyemituje obligacje 

komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk o wartości 

nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.000.000 zł 

(słownie: siedem milionów złotych). Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej 

poprzez propozycję nabycia skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych, w liczbie 

mniejszej niż 100 (słownie: sto) osób. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 

Powiadomiła, że wniosek do Rady został złożony o zmianę : 

§ 4 ust. 1 pkt f otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie: 

f) 5 lat i 3 miesięcy od daty emisji dla obligacji serii F,”. 

Wyjaśniła, że dotyczy to przesunięcia emisji obligacji, które przypadają na początek czerwca 

tego roku. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr VII/70/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                         

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych została podjęta 

jednogłośnie. 

Druku nr 10 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedział, że Konieczność wskazania z imienia i 

nazwiska nowo wybranych sołtysów, uzasadnia podjęcie uchwały w proponowanym kształcie. 

Jednocześnie z uwagi na brzmienie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminny, wyłącznie właściwa do jej podjęcia jest Rada Gminy . 

Ustronie Morskie 1 Julian Rosiński 

Sianożęty 2 Krzysztof Matuszewski  

Gwizd 3 Maria Piątek  

Kukinka 4 Krzysztof Szydłowski  

Kukinia 5 Justyna Pryłowska  

Rusowo 6 Sylwia Pluta  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr VII/71/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 roku                         

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna w 2015 roku 

przeprowadziła dwie kontrole gdzie  I to kontrola Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, 

natomiast II to kontrola problemowa bezpieczeństwa dzieci na publicznych boiskach i placach 

zabaw udostępnionych w gminie oraz bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły.  

Powiedział, że dnia 24-25 luty 2015 rok komisja rewizyjna w składzie Leciaho Marek — 

przewodniczący zespołu kontrolnego; Dziewiałtowicz Mirosław; Rymaszewski Tomasz; i 

Majewska Zofia dokonali kontroli Przedszkola Publicznego w zakresie:  

organizacji przedszkola oraz gospodarki finansowej przedszkola. Przypomniał, że Dyrektorem 

przedszkola jest Pani Dorota Lipnicka-Fiuk. Poinformował, że Przedszkole działa na podstawie 

następujących dokumentów: Statutu Przedszkola, Regulaminu Przedszkola, Regulamin Rady 

Rodziców, Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdzony przez Wójta Gminy.  

- Uchwała Nr XLI/286/2013 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 26 września 201 3r 

ustalająca wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole prowadzone przez Gminę 

Ustronie Morskie. Obecnie zatrudnionych jest 6 pedagogów - dyrektor oraz 5 nauczycieli. 

Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 

Pełne kwalifikacje nauczycieli to: 4 dyplomowanych, I mianowany i 1 kontraktowy, W 

przedszkolu prowadzona jest dodatkowo nauka religii, języka angielskiego,  

rytmika oraz zajęcia logopedyczne. Ilość dzieci korzystająca z zajęć dodatkowych przedstawia 

się następująco: rytmika — 79 dzieci, język angielski - 79 dzieci, logopedia - 24 dzieci.  

W przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 21 imprez, uroczystości. Na dzień 

przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu zatrudnionych jest 5 osób w charakterze pomocy 

nauczyciela, 3 osoby do obsługi kuchni, 1 stanowisko intendenta, I stanowisko głównego 
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księgowego oraz 1 stanowisko konserwatora. Pracownicy kuchni przygotowują również posiłki 

dla uczniów z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 

do 16.00. Zgodnie ze statutem do przedszkola powinno uczęszczać 100 dzieci, na chwilę obecną 

liczba ta wynosi 79 dzieci, zaznaczyć należy przy tym, że wszystkie podania o przyjęcie zostały 

rozpatrzone pozytywnie. Dzieci uczą się w czterech oddziałach podzielonych na grupy wiekowe: 

dzieci pięcioletnie: 2 grupy łącznie 40 dzieci i dzieci sześcioletnie 2 grupy łącznie 39 dzieci. 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 13.00. W karcie zgłoszenia 

dziecka do przedszkola rodzice deklarują wstępnie czas pobytu dziecka w przedszkolu i ilość 

posiłków. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową naliczona zostaje opłata w 

wysokości 1 złotych. W związku z tym, że elektroniczny rejestrator, odnotowujący czas pobytu 

dziecka w przedszkolu nie zdał egzaminu”, czynność ta skrupulatnie, bezproblemowo i bardzo 

czytelnie wykonywana jest przez nauczycieli w dzienniku zajęć. Stan pomieszczeń budynku jest 

zadawalający i sprzyja bezpieczeństwu dzieci. Ze względu na ich dużą liczbę (dodatkowo w 

Przedszkolu funkcjonuje Punkt Przedszkolny dotowany z funduszy UE — grupa 25 dzieci) 

przystosowano salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Takie rozwiązanie, wg 

Komisji zbyt długoterminowe, ogranicza możliwość prowadzenia zajęć ruchowych na sali 

gimnastycznej. Wyposażenie sal dla dzieci jest zadbane, estetyczne i kolorowe co służy dobremu 

ich samopoczuciu. Zabawki i dodatkowe wyposażenie posiadają odpowiednie atesty i 

certyfikaty. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości i sprawne technicznie. 

Kuchnia wyposażona jest utrzymana zgodnie z wymogami sanitarno — epidemiologicznymi. 

Przeglądy, badania bezpieczeństwa przeciwpożarowego są aktualne. W dalszym ciągu 

zastrzeżenia budzi stan dachu, który mimo, że naprawiany już kilkakrotnie przeciekał w kilku 

miejscach, między innymi w sali nr 8, w okolicy kanałów wentylacyjnych. Należy również 

zauważyć, że budynek jest nieocieplany, a instalacja grzewcza nie jest przystosowana do 

ogrzewania gazowego, Przestarzałe technologie, które zastosowano w postaci rur stalowych i 

odbiorników ciepła z tego samego materiału powodują, że ilość wody znajdująca się obiegu jest 

bardzo duża, tym samymi zwiększa koszty ekonomiczne w trakcie sezonu grzewczego — dla 

przykładu faktura nr 2302317433/311 za okres 06.11 do 06.12.2014r. wynosi 6.902,51 zł, a nr 

2302317433/306 za okres 10.06 do 03.07.2014r. 1.035.80 zł, różnica 5.866.71 zł. 

Niezadawalający jest dalej stan techniczny tarasu i wymaga remontu. Plac zabaw dla dzieci jest 

duży i przestronny, jednak w żaden sposób nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Nierówna, 

pofałdowana z licznymi kępami nawierzchnia, niezadawalający stan techniczny — nie 

posiadających atestów czy też homologacji metalowych huśtawek, drabinek, karuzeli itd., 

jednocześnie odpadający z budynku tynk powoduje, że całość zagraża życiu i zdrowiu 

użytkowników i nie nadaje się do dalszego eksploatowania. W trakcie kontroli otrzymano  

• syntetykę po wybranych cyfrach konta (wydatki) za okres od stycznia do grudnia 2014 roku, 

która wykazuje saldo zarówno po stronie Wn jak i Ma w wysokości 1 .339.404.83 zł.  

• sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb - 28S za okres sprawozdawczy 

do 31 grudnia 2014 roku, w którym wykazano wykonanie wydatków w kwocie 1 .339.404,83 zł i 

jest zgodne z syntetyką konta 130;  

•syntetykę po wybranych cyfrach konta (dochody) za okres od stycznia do grudnia 2014 roku, 

wykazujące zarówno po stronie Wn jak i Ma saldo „0” oraz obroty narastające po stronie WN i 

Ma w wysokości 176.602,43 zł.  

• sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej  

jednostki budżetowej za okres: od początku roku do 31 grudnia 2014 roku,  

w którym wykazano dochody wykonane oraz dochody przekazane zgodne  

z obrotami konta 130 (dochody). Ustalono, że średnia stawka żywieniowa dziecka w 2014 rok 
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wynosiła 6,75 złotych i jest zgodna z założeniami zawartymi w Zarządzeniu Nr 1/09/2014 

Dyrektora w sprawie opłat za wyżywienie. W dniu 15.04.2013 Dyrektor Przedszkola wydała 

Zarządzenie Nr 9/04/2013 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników 

majątku ruchomego Przedszkola do dalszego użytkowania oraz likwidacji mienia zbędnego i 

zużytego; ustalono, że niniejsza Komisja w 2014 roku dokonała łącznie likwidacji 13 

składników, odnotowanych w 4 protokołach. Likwidowany majątek ruchomy został „zdjęty” ze 

stanu ewidencyjnego w księdze inwentarzowej i nie budzi zastrzeżeń. Analiza przedstawionych 

dokumentów w szczególności rejestr faktur wykazała przejrzystość prowadzonej dokumentacji 

oraz racjonalne planowanie środków. W roku 2014 dokonano 19 zmian w budżecie: 12 

Zarządzeniem Wójta Gminy, 7 Rady Gminy. W 2014 roku wykonano jedną usługę objętą ustawą 

o zamówieniach publicznych — przedmiotem zamówienia była usługa cyklinowania starego 

parkietu oraz kompleksowa renowacja. Rozeznanie cenowe i wybór wykonawcy został 

przeprowadzony zgodnie z procedurami zawartymi w Zarządzeniu Nr 13/06/2014 Dyrektora 

Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie 

wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 

000 euro netto. Komisja rewizyjna nie wnosi uwag do wykonania planu finansowego jednostki 

za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku. Od momentu objęcia funkcji Dyrektora 

Przedszkola przez Panią Dorotę Lipnicką-Fiuk w rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano 

żadnej skargi. Wykorzystanie przyznanych środków świadczy o prowadzeniu prawidłowej 

polityki finansowej. Dokonywane w trakcie roku rozrachunkowego przesunięcia środków w 

ramach przyznanych limitów wynikały z potrzeby i nie naruszały dyscypliny finansów 

publicznych. Przedszkole zarządzane jest właściwie - komisja pozytywnie ocenia działania 

całego personelu. W działalności Pani Dyrektor widać bardzo duże zaangażowanie i 

utożsamianie się z wykonywaną pracą. W najbliższym czasie Komisja widzi potrzebę: 

kompleksowej naprawy dachu, modernizacji placu zabaw zgodne z PN-EN, termomodernizacji 

obiektu i zaadoptowania tarasu (od wejścia) na szatnię dla dzieci, kompleksowej wymiany 

elementów centralnego ogrzewania i monitorowania zużycia paliwa (gazu), możliwości 

zagospodarowania piwnicy, wykonania drenażu odwadniającego budynek przed 

przedostawaniem się wód gruntowo - opadowych do części podpiwnicznej.  

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że w dniach 23- 24.04.2015 

roku komisja w tym samym składzie dokonała kontroli. W ramach kontroli Komisja zapoznała 

się z przygotowywanymi projektami budowy placów zabaw: Ustronie Morskie ul. Górna,  

Sianożęty ul. Lotnicza. Dokumentacja techniczna dotycząca obu placów zabaw powstała na 

wniosek mieszkańców oraz sołtysów tych miejscowości. Projekty zagospodarowania terenu oraz 

wybór urządzeń zabawowych oparto na konsultacjach społecznych, które odbyły się w terenie 

jak i w Urzędzie Gminy. Przewidywane rozpoczęcie prac ma nastąpić w 2015 roku.  

W ramach bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sal gimnastycznych, boisk sportowych oraz 

istniejących placów zabaw stwierdzono:  

Ustronie Morskie ulica Bolesława Chrobrego (działka nr 300/1, obok Ośrodka Lambert) : plac 

wyposażony jest w certyfikowane urządzenia. Na bieżąco prowadzona jest Książka Placu Zabaw 

- opracowana przez Instytut Nadzoru Technicznego (kopia w załączeniu), w której zawarte są 

oceny pozytywne lub negatywne, dotyczące zarówno samego placu jak urządzeń na nim się 

znajdujących. Corocznie przeprowadzane są przeglądy robót budowlanych - w przypadku 

stwierdzenia wad, uchybień są one natychmiast usuwane i komisyjnie odbierane (protokoły w 

załączeniu). Lokalizacja jest jak najbardziej odpowiednia — służy mieszkańcom i turystom. Na 

miejscu Komisja stwierdziła potrzebę w trybie pilnym wycięcia uschniętego drzewa, 
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znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie placu, na działce po „starej” stolarni FWP oraz 

kolejnego uschniętego drzewa znajdującego się na placu obok piaskownicy drzewa zagrażają 

bezpieczeństwu osób tam przebywających. Należałoby również rozważyć zabudowę metalowej 

skrzynki energetycznej. Poinformował, że na obecną chwilę zostało usunięte drzewo na działce 

po starej stolarni.  

Ustronie Morskie ulica Bolesława Chrobrego (działka nr 1S4(1, przy Ośrodku Zdrowiał- plac 

również wyposażony w certyfikowane urządzenia, spełniające wymagania. Na bieżąco 

prowadzona Książka Placu Zabaw -opracowana przez Instytut Nadzoru Technicznego w której 

zawarte są oceny pozytywne lub negatywne, dotyczące zarówno samego placu jak i urządzeń na 

nim się znajdujących. Corocznie przeprowadzane są przeglądy robót budowlanych - w 

przypadku stwierdzenia wad, uchybień są one natychmiast usuwane i komisyjnie odbierane 

(protokoły w załączeniu). Lokalizacja jest jak najbardziej odpowiednia — służy mieszkańcom 

jak i turystom. Na miejscu Komisja stwierdziła, potrzebę wymiany linki do podciągania się na 

wieżyczkę — naturalne zniszczenie.  

 

Kukinia - plac również wyposażony w certyfikowane urządzenia spełniające wymagania Na 

bieżąco prowadzona Książka Placu Zabaw - opracowana przez Instytut Nadzoru Technicznego               

w której zawarte są oceny pozytywna lub negatywne dotyczące zarówno samego placu jak i 

urządzeń na nim się znajdujących. Corocznie przeprowadzane są przeglądy robót budowlanych - 

w przypadku stwierdzenia wad są one natychmiast usuwane i komisyjnie odbierane Na miejscu 

Komisja stwierdziła, potrzebę wymiany ogrodzenia znajdującego się po prawej strony, patrząc 

od bramki wejściowej - ubytki w siatce oraz wystające z niej, uszkodzone elementy nie spełniają 

warunków bezpieczeństwa. Uzupełnić należy również regulaminu użytkowania-brak tablicy.  

Rusowo - plac również wyposażony w certyfikowane urządzenia. Corocznie przeprowadzane są 

przeglądy robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia wad, uchybień są one natychmiast 

usuwane i komisyjnie odbierane (protokoły w załączeniu). Na miejscu Komisja stwierdziła, 

potrzebę częstszego sprzątania — odchody zwierzęce na piasku, wymiany ogrodzenia drut 

kolczasty na całym obwodzie ogrodzenia, usunięcia betonowego bloczka z wystającym na 

wysokość około 20—30 cm stalowymi elementami.  

 

Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 8 - Zespół Boisk „Orlik” - w skład zespołu wchodzi: 

boisko do piłki nożnej o wymiarach  

30x62m — nawierzchnia - sztuczna trawa, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,5X19 m  

— nawierzchnia sztuczna (tartan), zaplecze sanitarno — szatniowe. Cały obiekt jest oświetlony i 

ogrodzony siatką o wysokości 4 m, piłkochwyty 6 m. Obiekt posiada Książkę  

Obiektu Budowlanego zarejestrowaną pod nr 1, wydaną w dniu 04.04.2013 roku, Przegląd 

Robót Budowlanych odbywa się co 12 miesięcy, ostatni miał miejsce 10.04.2015 roku. Komisja 

w pełni zgadza się z opinią techniczną opracowana przez Inspektora Nadzoru Technicznego, w 

szczególności z tym, iż należy rozważyć okresową wymianę nawierzchni w okolicach bramek — 

naturalne zużycie, odcinkowo wymienić siatkę ogrodzeniową oraz przeprowadzić bieżący 

remont i konserwację urządzeń sanitarnych oraz konserwację pokrycia dachu budynku  

 Sale sportowe (duża i mała) - teren Zespołu Szkół. Tylko w pierwszym z wymienionych 

przeglądów stwierdzono usterkę cyt. „Uszkodzone drzwi — pęknięta szyba drzwi wejściowe do 

przejścia na salę gimnastyczną. Usterka usunięta” Sale gimnastyczne, poza zajęciami lekcyjnymi 

udostępniane są także na inne zajęcia sportowe. Istotnym problemem „dużej” sali, w dalszym 
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ciągu pozostaje niezidentyfikowany zapach, który pomimo wietrzenia nie zanika. Na miejscu 

Komisja stwierdziła potrzebę naprawy elementów z płyt znajdujących się nad oknami 

(odchylenia, odkształcenia) — duża sala oraz rozważenie usunięcia elementów metalowych 

znajdujących się na ścianie, pod koszami — sala mała.  

 

Rusowo nr 30a - Sala sportowa - posiada Książkę Obiektu Budowlanego zarejestrowaną w dniu 

01.04.2015 roku, l.dz. 1. W ostatnim okresie czasu w obiekcie dokonano między innymi: 

przeglądu technicznego instalacji gazowej, przeglądu czyszczenia oraz obsługi gazowego kotła 

Buderus oraz przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Sala zadbana, czystą niemniej 

sanitariaty i prysznice potrzebują bieżących napraw. W sali niezbędna jest wymiana jednej szyby 

(popękana)— okno dolne, lewe patrząc od strony drzwi wejściowych oraz uzupełnienie klamek 

okien.  

W zakresie bezpieczeństwa dowozu dzieci i młodzieży do szkól Komisja ustaliła:  

w 2014 roku jednostka Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłosiła przetarg nieograniczony 

na dowożenie dzieci do szkół i wyłoniła w jego ramach najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Firmę Usługową „SOMAR” Roman Marciniak, Zawarcie umowy spowodowało spadek w 2014 

wydatków na dowożenie dzieci z kwoty 199640,86 zł do kwoty 173048,30 zł, co dało 

oszczędności w wysokości 26592,56 zł. Jednocześnie GOSIR oddając w/w podmiotowi w 

dzierżawę autobus marki Jelcz Gimbus, odprowadził z tego tytułu w 2014 roku do budżetu 

Gminy, dochody w wysokości 12000 zł netto. Wspomniane oszczędności nie mają jednak, 

żadnego, ujemnego wpływu na bezpieczeństwo dojazdu dzieci do szkół. Podmiot dowożący, 

posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób ważną do 11.05.2039 

roku, wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym do dnia 31.12.2016 roku. Autobus Renault o nr rej. ZKL 9700H posiada badanie 

techniczne -  ważne do 28.07.2015 r., natomiast autobus Jelcz o nr rej. ZKL W069 do 04.05.2015 

r. Autobusy bardzo czyste, zadbane wyposażone zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia. Dzieci dowożone są 

do szkoły i z powrotem po wyznaczonych trasach, na podstawie rozkładu jazdy. W obu 

pojazdach nad bezpieczeństwem dzieci czuwają opiekunowie tj. wyznaczeni pracownicy szkoły. 

posiadający stosowne uprawnienia i odpowiednie wyposażenie, niezbędne do przeprowadzania 

dzieci przez jezdnię Gimbus posiada 36, a autobus Renault 57 miejsc siedzących. Zarówno 

kierowcy jak i opiekunowie autobusów zwracają uwagę na problem cofania, manewr bardzo 

niebezpieczny, wykonywany z drogi krajowej nr 11 na przystanku w Sianożętach ul. 

Kołobrzeska. Drugim niebezpiecznym miejscem, szczególnie w czasie dużego natężenia ruchu 

jest nieoznakowany przystanek - droga krajowa nr 11 obok miejsca zamieszkania Pana 

Kucharycza, odnotowano tam jedno zdarzenie drogowe. Niepokojącymi miejscami są również 

niestrzeżone przejazdy kolejowa wjazd na drogę Gwizd — Grąbnica. W obu przypadkach stan 

techniczny przejazdów budzi spore zastrzeżenia (liczne nierówności oraz ubytki w nawierzchni), 

wskazane jest zatem wystąpienie do podmiotów odpowiedzialnych za infrastrukturą kolejową o 

dokonanie naprawy. Wnioskujemy tym samym o nieodkładanie w czasie i zakończenie 

inwestycji jaką jest ww. droga gmina.  

 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że przejazd jest przejazdem nielegalnym. Dodał, że 

rozmawiał z Dyrektorem kolei, przejazd zostanie zlikwidowany. 

 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że na tym przejeździe zatrzymuje się autobus. 
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Dodał, że obok Pana Kucharycza jest bardzo niebezpieczne miejsce w którym zatrzymuje się 

autobus. Poinformował, że doszło tam do kolizji. Oznajmił, że przydałaby się tam zatoczka. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to droga krajowa i nie może co do niej dojść 

do porozumienia ze Szczecinem. 

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Radny Denis Tomala zapytał, kiedy będzie realizowane przedsięwzięcie odnośnie budowy 

ścieżki do Dębów.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że realizacja rozpocznie się lada moment. 

Dodał, że Gmina chce zdążyć z otwarciem przed imieninami Bolesława. Poinformował, że firma 

została wyłoniona, z leśnictwem zostało wszystko uzgodnione. 

Radny Marek Leciaho zapytał co było powodem nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników 

MWiK. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w poprzedniej kadencji była walka o pieniądze. 

Dodał, że woda i ścieki w Siemyślu kosztowała ok. 50 zł, dlatego uważa, że słusznie wystąpiono 

z protestem. Powiedział, że Gmina Ustronie Morskie ma wodę i ścieki w dobrej cenie, ale dąży 

do tego, aby była jeszcze lepsza. Dopowiedział, że dąży do wspólnej taryfy z Miastem i Gminą 

Kołobrzeg.    

Radny Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy w tym roku będzie już niższa cena. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w tym roku nie, ale stara się o to, aby była 

niższa w przyszłym roku. 

Radny Denis Tomala zapytał, jaka będzie kwota dofinansowania budowy drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych Olszyna. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w tej chwili to kwota 143 000,00 zł. Dodał, że 

po realizacji możliwe jest zwiększenie dofinansowania. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Głos mieszkańców. 

Radny Andrzej Basarab zapytał na jakim etapie jest spraw BCP, jaka jest droga do odzyskania 

44 hektarów, jak wyglądają postępowania. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawa jest w Sądzie Okręgowym, Sądzie 

Cywilnym. Poinformował, że Sąd zawiesił postępowanie, a Gmina złożyła wniosek o 

odwieszenie. Powiadomił, że Gmina wygrała jako nieliczna w Trybunale Konstytucyjnym i jest 

przekonany, że uda się odzyskać 44 hektary ziemi. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że od strony finansowej wygląda to tak, 

że opłata w wysokości 492 000,00 zł za wieczyste użytkowanie do końca marca nie została 

uiszczona. Dodała, że w związku z tym, zabezpieczono 25 000,00 zł jako wpis sądowy z tytułu 

wszczęcia postępowania. Powiadomiła, że zwrotka została odebrana, Gmina czeka na 
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uprawomocnienie by móc dochodzić egzekucji. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że kiedy zaczął się spór była to kwota 33 000,00 zł. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Klub Radnych złożył 19 maja interpelację w sprawie 

budowy miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia. Odczytał interpelację (załącznik nr 2 do 

protokołu). Powiedział, że 5 miesięcy temu było obiecana budowa miejsc postojowych, a do tej 

pory nie jest nic zrobione. Podkreślił, żeby nie było takiej samej sytuacji odnośnie przełożenia 

chodnika. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że dziwi się, że Radny Wajgert nie złożył takiej 

interpelacji jak Wójtem był Wójt Zieliński. Powiedział, że dziwi się ,ponieważ przy kościele jest 

ogromny parking skąd osoby mogą dojść do Ośrodka Zdrowia. Podkreślił, że nie wie czy 

likwidacja pasa zieleni jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ w Gminie brakuje już zieleni. 

Dodał, że cała spraw zaczęła się w momencie, kiedy został postawiony znak i namalowano 

koperty oznaczające miejsca dla lekarzy. Oznajmił, że zostało to zdjęte, ponieważ nie było to 

zrobione na jego wniosek. Dodał, że była to samowola. Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie 

widzi szybkiej potrzeby robienia miejsc postojowych. Stwierdził, że wolałby przystąpić do 

realizacji zadania od strony wspólnoty mieszkaniowej na ulicy Osiedlowej zrobić parking z tyłu i 

zamienić działki o których mowa była.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Wójt obiecał na komisji przy wizji lokalnej, że wykona 

parking. Przypomniał, że została zabezpieczona w budżecie kwota 10 000,00 zł na 

dokumentację. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że ma prawo zmienić zdanie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla dodał, że koszt samej dokumentacji to ok. 8 000 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że była na ten temat mowa 

na komisji. Dodała, że jeśli ma się potrzebę dowiezienia starszej osoby pod same drzwi pojawia 

się problem z podjazdem pod same drzwi. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że się z tym nie zgadza. Dodał, że jeździ do 

Ośrodka Zdrowia ze swoją mamą i podjeżdża pod same schody. Przypomniał, że jest podjazd dla 

wózków i dla osób niepełnosprawnych. Powiedział, że nie widzi takiej potrzeby, ponieważ jedne 

samochody podjeżdżają, a inne odjeżdżają. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy lampa w Bagiczu została naprawiona przez firmę 

Opeus. Zapytał, czy zostały rozpoczęte rozmowy z właścicielami budynku przy Spółdzielni 

Kółek Rolniczych , czy byłaby możliwość, aby przeznaczyć ten budynek na mieszkania socjalne. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wraca temat Pani Mazurek. Oznajmił, że nie ma 

możliwość przerobienia budynku WC na mieszkanie, ponieważ był on budowany bez ocieplenia 

na podłodze. Dodał, że w Ustroniu nigdzie dookoła nie ma żadnej toalety, a burzyć coś co było 

kiedyś za duże pieniądze budowane nie jest wskazane. Powiadomił, że była u niego Pani 

Mazurek, która oznajmiła, że chciałaby aby jej ten jeden pokoik wyremontować, że sobie 

poradzi przy pomocy Pani Ginelli. Powiedział, że trzeba się w tej sprawie spotkać i 

porozmawiać, ponieważ jest to zasób gminny, który stoi pusty. Jeśli Radni pozwolą lokal 

wyremontować, to nie zostanie on sprzedany, ponieważ jest wiele osób samotnych, które w 
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momencie kiedy dla Pani Mazurek znalazłoby się cos większego chętnie by się tam 

wprowadziły. Powiedział, że w SKR są pomieszczenia jednopokojowe z łazienkami, które 

chciano dostosować do warunków hotelowych. Oznajmił, że Gmina szuka środków z zewnątrz 

na dofinansowanie mieszkań socjalnych. 

Radny Tomasz Rymaszewski poprosił, aby zorientować się jakie byłyby koszta tego budynku. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że cieszy się, że Pan Wójt przypomniał sobie 

temat wspólnoty i ma jakieś zamiary odnośnie tego. Oznajmił, że jeżeli chodzi o interpelacje 

odnośnie miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia Wójt ma prawo do swojego zdania. 

Podkreślił, że Radni też mają prawo do wypowiadania swojego zdania na ten temat, które jest 

wypowiadane na podstawie tego co się dzieje pod Ośrodkiem Zdrowia. Ma nadzieję, że na 

podstawie tego jak się samochody ustawiają, jaka jest ilość samochodów które blokują drogę 

Radna popierająca zdanie Pana Wójta zauważy, że warto nad tym pomyśleć i realizować. 

Powiedział, że są to środki, które trzeba zaplanować. Dodał, że jeśli nie jest możliwa organizacja 

miejsc postojowych teraz, warto przygotować się do tego i zrealizować, ponieważ zwiększone 

zostanie bezpieczeństwo. Zaproponował, aby postawić parkometr koło Ośrodka Zdrowia, dzięki 

któremu po dwóch, trzech latach koszta się zwrócą i zostanie wymuszona rotacja pojazdów. 

Podkreślił, że jest to głos Rady, który warto przemyśleć, a nie kategorycznie odrzucać. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie mówi kategorycznie nie, ale myśli nad tym, 

aby zakończyć inwestycje, które zostały już rozpoczęte. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeśli chodzi o lampę, nie ma dnia by Gmina 

nie dzwoniła do firmy Opeus. Oznajmił, że Pani Skarbnik powiedziała, że nie zapłaci faktury, a 

Pani Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej powiedziała, że nie podpisze 

protokołu, jeśli nie naprawi lampy.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała jak wygląda sprawa szczepień przeciw wściekliźnie, 

ponieważ widziała ogłoszenia, że będzie je przeprowadzał weterynarz z zewnątrz.  

Przypomniała, że Gmina ma swojego weterynarza. Zapytała, jak to wygląda. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że kiedyś szczepienia odbywały się w Gminie. 

Teraz lekarze weterynarze wzięli to swoje ręce, a właściciel psa ma obowiązek go zaszczepić.  

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że powiatowy lekarz weterynarii 

przyjeżdżał z plakatami i informacją o szczepieniach. Powiedział, że zmieniła się ustawa 

odnośnie szczepienia psów. Dopowiedział, że jeżeli nie zaszczepi się psa jest 500 zł kary i 

dodatkowo pies idzie na 3 tygodnie kwarantanny. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że aby dokonać zmiany na lekarza lokalnego trzeba 

dokonać zmiany ustawy. Poinformował, że wojewódzki lekarz weterynaryjny daje 

rozporządzenie lekarzowi powiatowemu, który musi to wykonać. Lekarz powiatowy spełnia 

swoje obowiązki, nie można nakazać, aby szczepień dokonywał lekarz z gminy.  

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że dwa lata temu dostał jako sołtys 

pismo od powiatowego lekarza w którym, musiał wypisać ile jest psów w danej miejscowości.  

Radna Sylwia Kręglewska podziękowała za wypowiedź, bo kto pyta nie błądzi. Dodała, że 

chodziło jej po to, czy jest taka możliwość, aby szczepił psy lokalny weterynarz.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że trzeba wystąpić z wnioskiem do lekarza 

powiatowego. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że: 

 zostały ustalone stawki z MZZDIOŚ podcinka drzew przy PKP zostanie dokonana w 

czerwcu; 

 Przeniesienie z Kukinki do Rusowa progu odbędzie się w czerwcu przy współpracy z 

GOSiR, aby nie zlecać zadania firmie z zewnątrz. Dodał, że te zadanie wymaga zmiany 

organizacji ruchu za którą trzeba będzie zapłacić. 

 znaki pionowe w Rusowie – zakaz i Gmina czeka na projekt organizacji ruch; 

 znak Wojska Polskiego z Targową został usunięty w związku z kontrolą; 

 odcięto gałęzie przy placu zabaw przy Lambercie; 

 plac zabaw na ulicy Górnej – nie ma mowy w projekcie o wycince drzew i krzewów, 

mowa o podcince; 

 służebność ul. Górna 32 a – protokoły zostały wysłane do podpisu do Pana Lewickiego, 

czekamy na podpis, na pismo beż odzewu; 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że do zarządu wpłynął projekt. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zostało wysłane do zarządu i do właściciela. 

Poinformował, że : 

 służebność na Wieniotowie – droga Candela – wszystko sprowadza się do podpisania 

aktu notarialnego; wiąże się z kosztami 

Radny Marek Leciaho zapytał, kiedy można spodziewać się podpisania umowy. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że gmina ma pismo od firmy Candela zezwalające 

na korzystanie z drogi. Dodał, że warto to zrobić prawnie, wpisując służebność na działce jako 

droga ich, ale z możliwością drogi ogólnodostępnej. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział że docierają do niego różne informacje od 

radnych i mieszkańców odnośnie budowy dojścia do morza od ulicy Rolnej. Poinformował, że to 

co jest na dzień dzisiejszy wykonywane dzieje się na podstawie porozumienia podpisanego ze 

spółką Candela. Poinformował, że na podstawie tego porozumienia ustalono na których 

działkach spółka Candela wykonuje prace i buduje dojście. Dodał, że spółka robi to na własny 

koszt, ma oddany oświadczeniem grunt w użyczenie tam gdzie wchodzi na gminne działki. 

Oznajmił, że druga część porozumienia dotyczy gminy. Gmina ma ok. 100 m ² działki przy 

promenadzie, gdzie sama musi położyć dojście wraz z parkingiem. Poinformował, że zadanie to 

ze względu na środki zostanie podzielone na dwa etapy i prawdopodobnie druga część parkingu 

wraz z dojściem do ulicy Rolnej zostanie wykonana drugo etapowo by zamknąć w polbruku całe 

dojście do morza. Powiedział, że gmina chciałaby zakończyć dojście przed sezonem, a drugi 

etap w roku przyszłym. 

Radny Marek Iwańczyk zapytał, czy łącznik za Cztery Pory Roku też będzie robiony. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział że będzie to drugi etap. Oznajmił, że w 

80 000,00 zł na remonty są to środki nie tylko na dostosowanie pomieszczenia dla Pani Mazurek, 
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ale też na remonty pomieszczeń socjalnych.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie  ma wskazania. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy rozważając rejestr umów można by było zrobić 

rejestr zamówień do 30 tys. euro netto. Dodał, że jest dużo rzemieślników w gminie, którzy 

chciałyby wziąć udział w przetargach, a o tym nie wiedzą. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że gmina informuje wszystkich przedsiębiorców. 

Dodał, że są zbierane oferty na podstawie najlepszej ofert są podejmowane prace. Przypomniał, 

że jest awaria rur na ulicy Górnej, która będzie kosztowała ok. 10 000,00 zł. 

Radny Denis Tomala powiedział, że jeżeli chodzi o 80 000,00 zł, to było wskazanie na 

adaptację pomieszczenia na mieszkanie socjalne bez wskazania pomieszczenia. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie było wskazania pomieszczenia. 

Radny Denis Tomala powiedział, że na początku kadencji Pani Skarbnik wspominała o 

janosikowym. Zapytał, czy jest możliwość, że pieniądze zostaną gminie zwrócone.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że gmina czeka na interpretację. Jest 

rozstrzygnięcie na korzyść województwa mazowieckiego na korzyść. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta zapytała, na jakim etapie jest złożony do gminy wniosek 

odnośnie dodatkowego dojazdu do Rusowa poprzez poszczególne miejscowości. Dopytywała, 

czy odbyły się rozmowy z przewoźnikami. Powiedziała, że przy droga dojazdowa do Ustronia 

Morskiego w rowach i na obrzeżach jezdni jest porośnięta trawą po pas. Dodała, że grasują w 

niej dzikie zwierzęta, stwarzając niebezpieczeństwo na jezdni. Zapytała, czy naprawdę nie 

można dogadać się z powiatem. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że powiat ma 320 km dróg z dwoma poboczami po 

jednej i drugiej stronie. Dodał, że w niektórych miejscach gmina sama dba, bo zależy aby o 

gminie mówiono dobrze, bo nikt nie wie czy to jest droga gminna czy powiatowa. 

Poinformował, że powiat w zamian pomalował linie rozgraniczające na ul. Chrobrego. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jeśli chodzi o dodatkowy kurs, to zadania nie są 

w gestii gminy. Dodał, że ustawa ma się zmienić i być może gmina będzie dopłacać. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że często zabiera ludzi, którzy chodzą pieszo z 

Ustronia do Rusowa, ponieważ ostatni bus jest o godz. 13. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że przewoźnicy mówią, że jeżdżą do Rusowa a 

ludzie nie wsiadają. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział że napisał do Pani Dyrektor Zarządu Dróg i 

otrzymał odpowiedź, że wycinka traw będzie zrobiona wg kolejności.  

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zasugerował, aby zmienić porządek obrad. Dodał, 

że Sołtysi nie mają możliwości wypowiedzi w trakcie poruszania uchwał. Zapytał, radnego 

Rymaszewskiego czy wie jakie są dochody na świetlicy. 
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Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że powiedziano na komisji, że świetlica miała już 

kilka przyjęć. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że  dochody, które są wpływają do 

GOKu, ponieważ Pan Dyrektor tymi środkami zarządza na utrzymanie bieżące. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że jest za tym, aby dać na świetlicę 

12 000,00 zł. Podkreślił, że Sołtysi nie dostają pieniędzy żadnych, na bieżąco jest coś kupowane 

do świetlic. Podkreślił, że poczuł się bardzo źle nie mogąc wypowiedzieć się na poszczególne 

tematy, dlatego prosi o przesunięcie głosu mieszkańców w porządku obrad. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że głosem mieszkańców jest Wójty i Radni.  

Dodał, że każdy co chce coś powiedzieć powinien przyjść za nim się sesja rozpocznie do 

Przewodniczącej i powiedzieć. Myśli, że głos ten zostanie udzielony. 

Radny Denis Tomala powiedział, że na każdej sesji Przewodnicząca udziela głosu Sołtysom. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że powinno się wrócić do porządku obrad poprzedniej 

kadencji, ponieważ zauważył, że nie ma na sesji mieszkańców.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że sesję można robić o godz. 14:00. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że jest za. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że kwestia ta była już 

poruszana. Przypomniała, że po godzinie 15:00 nie ma już pracowników Urzędu. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że mieszkańcy mogą przychodzić na komisję. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zapytał, w czym jest problem, aby zmienić 

porządek obrad. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że rzadko się spotyka w Gminach, że jest w 

porządku obrad punkt głos mieszkańców.  

Wiceprzewodniczący Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że prawdą jest, że w 

poprzedniej kadencji był głos mieszkańców w programie przed uchwałami. Dodał, że gmina 

Ustronie Morskie jest ostatnim samorządem w powiecie, gdzie jest głos mieszkańców. W innych 

samorządach jest trybuna obywatelska, gdzie trzeba wcześniej wpisać pytanie. Oznajmił, że 

warto tradycje głosów mieszkańców podtrzymać. Dodał, że jest to wola i kompetencja 

Przewodniczącej Rady, która układa porządek, gdzie ten punkt będzie. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że zgadza się z Wiceprzewodniczącym. 

Dodał, że na wyborach w jego sołectwie było bardzo burzliwie. Dopowiedział, że jest 

przedstawicielem mieszkańców, gdzie wolą ich jest to, aby mógł się wypowiedzieć przed 

głosowaniem. 

Wiceprzewodniczący Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Radni są 

przedstawicielami mieszkańców. Dodał, że z okręgu Pana Sołtysa, głos powinien zabierać  

Radny, który ten okręg reprezentuje. Oznajmił, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby głos 

mieszkańców pozostał w porządku obrad. 
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Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że w czasie kiedy są organizowane 

dożynki gminne wymaga się od Sołtysów, aby byli i pomogli w organizacji, a nie mają prawa 

głosu. Oznajmił, że od dnia sesji nie będzie brał udziału w organizacji imprez. 

Radny Denis Tomala powiedział, że są dwa podstawowe akty prawne takie jak Statut Gminy i 

Ustawa o samorządzie gminnym, gdzie określone są role radnych i sołtysów oraz opisany jest 

sposób prowadzenia sesji i uzyskania głosu. Oznajmił, że Pani Przewodnicząca udziela głosu 

wszystkim, którzy się zgłoszą. Podkreślił, że na sesji powinna zostać zachowana kultura 

osobista, a nie wtrącanie się w środku zdania i przerywanie. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że jest jeszcze statut sołectwa. 

Zbigniew Rejbo powiedział, że w ostatnim czasie dosyć często pojawia się w gminie 

wyłączanie energii elektrycznej na dłuższy okres. Oznajmił, że dzwoniąc na infolinię podawane 

są wiadomości, kiedy miej więcej będzie włączona energia. Dopowiedział, że dzwoniąc na 

pogotowie energetyczne podawana jest informacja, że jest awaria w Ustroniu Morskim i zostanie 

usunięta o wskazanej godzinie. Poinformował, że dzwonił na pogotowie z zapytaniem, gdzie jest 

ta awaria i z czym jest związana. Powiedział, że nie uzyskał konkretnej informacji, natomiast 

podkreślił, że wie, iż jest to celowe wyłączenie. Powiedział, że energetyka ma dwa rodzaje 

wyłączania prądu. Dodał, że jest to wymuszone czyli przez awarie i planowane. Zapytał, czy 

Gmina uzyskuje informację z energetyki na temat planowanego wyłączenia prądu. Oznajmił, że 

jeżeli nie to apeluje, aby zwrócić energetyce uwagę, że mają informować. Dodał, żeby 

zamieszczać planowane wyłączenie prądu na stronie internetowej gminy. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jak ostatnio została wyłączone energia 

elektryczna w części Ustronia, dowiedział się od swojej żony i nie mógł się do nich dodzwonić.  

Dodał, że trudno zaplanować awarię, a o planowanym wyłączeniu prądu nie jest gmina 

informowana. Poinformował, że był na spotkaniu w Słupsku związanym z bezpieczeństwem 

odnośnie żywiołów takich jak Ksawery. Była mowa o centrum powiadamianie mieszkańców 

przez sms, które po zalogowaniu do systemu Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego, każdy 

mieszkaniec będzie mógł dostać informacje odnośnie wichur, sztormów itp. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że z dniem 25.05.2015 

roku powołany został Klub Radnych „SAMI SWOI” w skład, którego wchodzą radni Rady 

Gminy Ustronie Morskie: Marzena Molcan, Stanisław Bęben, Roman Żołnierczuk, Andrzej 

Basarab, Piotr Barycki, Marek Iwańczyk. Dodała, że na Przewodniczącego Klubu wybrana 

została  Marzena Molcan natomiast na Sekretarza Klubu wybrany został Piotr Barycki. 

 

Radny Denis Tomala powiedział, że ma pytanie odnośnie opracowania planu gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych ZMIGDP. Zapytał, czy został uwzględniony 

wniosek, który został złożony przez niego, Radnego Żołnierczuka i Panią Sołtys w sprawie 

uwzględnienia ścieżki rowerowej z Rusowa do zakładu produkcyjnego w Kukince.  

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przedstawiając na komisji budżetu 

była ścieżka rowerowa Karlino – Berlin. Powiedziała, że była sugestia, aby prowadziła ona przez 

Wieniotowo i Kukinkę. Dodała, że zabezpieczono 5 500,00 zł, natomiast 12 500,00 zł ma być 

dofinansowania. Dopowiedziała, że nie było jeszcze zlecenia, a pieniądze były wprowadzone w 

tym miesiącu.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że całą strategię planowano ok. 8 lat temu. Dodał, 

że stratedzy opracowali ścieżkę Kołobrzeg, Ustronie, Gościno, Dargocice, Rymań, śladem 

kolejki wąskotorowej do Dygowa. Poinformował, że w strategii Rusowo nie było objęte, ale 

uważa, że można poprowadzić ją przez las. Oznajmił, że rozmawiał z Wójtem z Będzina i 

namawiał go do wspólnego projektu do ZIT, by doprojektować poprzez Będzino lasem do 

Gwizdu.  

Radny Denis Tomala powiedział, że zostało zabezpieczone 18 000,00 zł na opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej.  Czy w tym planie nie można tego ująć. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że raczej już nie, bo wszystko jest już 

zaplanowane. 

Wiceprzewodniczący Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jeśli chodzi o głos 

mieszkańca, to wg statutu gminy Sołtys ma prawo zabrać głos w każdym momencie, kiedy 

Przewodniczący Rady mu tego głosu udzieli po za tym, że nie bierze udziału w głosowaniu. 

Powiedział, że chciałby, aby w gminie stosowano dobre praktyki, aby coś co wprowadza się w 

samorządach wiodących, gdzie pewne rzeczy stają się regułą i żeby to wprowadzić nie trzeba się 

przepychać przez opinie prawne, orzeczenia sądów bo jest to nie potrzebne. Dopowiedział, że 

tam gdzie coś się sprawdza, gdzie idzie się w kierunku pełnej jawności i przejrzystości wydaje 

się, że gmina powinna tym śladem podążać. Oznajmił, że stąd uchwała radnych o rejestrach, 

propozycja wprowadzenia rejestru w gminnym samorządzie. Poinformował, że Radni dostali 

opinie, że imię i nazwisko jest rzeczą zakazaną i nie powinno się tego ujawniać. Powiedział, ze 

nie chce komentować opinii, ponieważ jest to sprzeczne z ustawą o nieruchomościach, z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z 2004 roku o przeprowadzeniu przetargu i rokowania, gdzie 

jest wyraźnie napisane co powinno być ujęte w informacji o przetargu i jest wskazane min. imię i 

nazwisko. Oznajmił, że chciałby, aby spróbowano się w tej kwestii porozumieć i okazać 

szacunek do rady i mieszkańców, bo wynika to z ustaw o dostępie do informacji publicznej, o 

obrocie nieruchomościami. Dodał, że szkoda przepychać się opiniami prawnymi, bo jest to 

niesmaczne. Podkreślił, że wie, iż gmina działa właściwie, czego przykładem jest farma 

fotowoltaiczna, którą można się pochwalić, iż została zrobiona na wysypisku śmieci i być 

wzorem dla innych. Powiedział, że dlatego też powinno podążać się wzorami tych, gdzie takie 

rzeczy są wprowadzone, gdzie ludzie i mieszkańcy są zadowoleni starając się dobre przykłady 

naśladować i wprowadzać. Podkreślił, iż uważa, że taki rejestr wiele spraw ułatwi i wyjaśni. 

Powiedział, że orientował się jak wygląda umieszczanie w BIPie przetargów obrotu 

nieruchomościami. Oznajmił, że wg niego jest to bardzo zagmatwane, natomiast powinno być to 

w jednym miejscu od wykazu dot. sprzedaży mienia po informację o rozstrzygnięciu. Dodał, że 

niestety w BIPie wielu informacji nie ma. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wszystko jest na BIPie. Powiedział, że każdy 

dział ma swoje zakładki, gdzie wprowadzane są informacje. Dodał, że wpływają różne sprawy 

do gminy, nawet są to sprawy osobiste, bardzo intymne, finansowe wpływające bezpośrednio do 

Wójta. Poinformował, że postara się uregulować informację w BIPie, aby mieszkańcy nie mieli 

żadnych trudności. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest możliwość zrobienia kartek imiennych dla Sołtysów, 

aby mogli podnieść ją w momencie kiedy będą chcieli zabrać głos. 

Radny Zenon Wajgert podziękował Pani Skarbnik, Kierownikowi Referatu Nieruchomościami 
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Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa za przygotowane sprawozdania. Powiedział, że 

nie chodziło mu o sprawozdanie z całej kadencji tylko za rok 2014.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w porządku obrad jest sprawozdanie 

Wójta Gminy z niezrealizowanych uchwał w VI Kadencji Rady Gminy. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że tak wprowadziła Przewodnicząca, natomiast on 

wnioskował o rok 2014. Podziękował za sprawozdania informując, że radni bardziej skupią się 

na roku 2014. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że cały czas chodzi o 

niezrealizowane uchwały. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że uchwały budżetowe i zmiany 

dotyczą całego roku budżetowego. Dodała, że w związku z tym, jeżeli podejmowana jest zmiana 

np. w styczniu może być zrealizowana dopiero w grudniu, bo jest to kwestia wydatkowania. 

Poinformowała, że jeżeli są zmniejszane dochody, są zmniejszane wydatki. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że pamięta, jak na początku kadencji 

rady chciał zabrać głos, została mu zwrócona uwaga, że głos mieszkańców jest na końcu. 

Poprosił, aby zrealizować propozycję, którą zaproponował Radny Leciaho. Powiedział, że 

poczuł się niekomfortowo, ponieważ zapomina się o Sołtysach jak nie trzeba nic zrobić. 

Oznajmił, że Sołtys też reprezentuje mieszkańców i chciałby wiedzieć co ma odpowiadać na ich 

pytania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zamknęła VI sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania 9:00-14:35 

 

 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 

 


