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Ustronie Morskie, 7 maja 2019 roku 

 

RAPORT O STANIE GMINY USTRONIE MORSKIE 

W ROKU 2018 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Wójt Gminy 

Ustronie Morskie przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Ustronie Morskie w roku 2018. 

 

 Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020+; 

 Plan rozwoju lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020+; 

 Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie; 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r; 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

 Program usuwania azbestu; 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018; 

 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie. 

 

1) Stan realizacji strategii: 

W 2018 roku zrealizowano następujące działania: 

 Cele strategiczne i cele szczegółowe  

 3.1. CEL STRATEGICZNY  

 A: Podniesienie konkurencyjności gminy przez rozbudowę i modernizację istniejącej 

infrastruktury. 

Działania prowadzące do osiągnięcia Celu Strategicznego A: 

  A1. budowa, przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych umożliwiających dostęp 

do sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.  

Zrealizowane inwestycje w 2018 r.  

 ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE 

MORSKIE- 59.390,65 zł,  

 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W 

RUSOWIE-68.000,00 zł,  

 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA- 59.999,00 zł,  

 BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM- 1.287.757,73 zł,  

 Opracowanie dokumentacji projektowej - BUDOWA DROGI POMIĘDZY 

UL.POLNĄ A UL.LEŚNĄ w Ustroniu Morskim – 36.900,00 zł,  

 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ ZATOK PARKINGOWYCH                 

I WJAZDÓW NA POSESJE PRZY UL. TOPOLOWEJ w Ustroniu Morskim - 

5.000,00zł,  

https://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/aktualnosci2018/Lokalny_Program_Rewitalizacji.pdf
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 Opracowanie dokumentacji projektowej - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH                  

W M.KUKINKA 49.000,00 zł, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH                  

W M.KUKINIA OK.300 m - 29.000,00 zł,  

 PRZEBUDOWA DROGI NA DZ.NR 560/2 I 139/5 OB. GWIZD- 1.619.712,50 zł,  

 PRZEBUDOWA DROGI NA UL. GÓRNEJ w Ustroniu Morskim – SZEREG NR 10                 

- 195.005,00 zł,  

 BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ                          

W SIANOŻĘTACH- ETAP I- 419.957,85 zł,  

 Opracowanie dokumentacji projektowej - PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ ORAZ 

UL.TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM-39.975,00 zł,  

 PRZEBUDOWA UL.KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM- 225.154,46 zł,  

 Opracowanie dokumentacji projektowej - PRZEBUDOWA UL.TURYSTYCZNEJ                    

W Ustroniu Morskim- 29.889,00 zł,  

 PRZEBUDOWA UL.BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM- 

598.950,00 zł,  

 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.JANTAROWEJ I UL.ROLNEJ                  

W USTRONIU MORSKIM- 59.916,84 zł,  

 PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 275/1 W USTRONIU MORSKIM- 

68.567,39 zł,  

 PRZEBUDOWA UL. ROLNEJ-BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM ( DZ.23/12 

OBR.UM)-7.380,00 zł,  

 PRZEBUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH ORAZ WJAZDÓW                                           

Z UL. TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM- 69.000,00 zł,  

 MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W BUDYNKU 

PRZY UL. B.CHROBREGO 63/10 W UM  69.500,00 zł,  

 A2. poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego - budowa 

chodników,  

 BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH- 109.650,00 

zł,  

 A3. poprawa estetyki przestrzeni publicznych,  

 UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ 

PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA- 13.000,00 zł, 

 Grant sołecki – POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ MIEJSCOWOŚCI SIANOŻĘTY POPRZEZ MONTAŻ MAŁEJ 

INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ. 

Otrzymaną  dotację celową Gmina Ustronie Morskie przeznaczyła na doposażenie w 

małą infrastrukturę sportowo – rekreacyjną  boiska sportowego położonego w 

miejscowości  Sianożęty przy ul. Kwiatowej. W ramach zadania, tak jak planowano 

zakupiono: stojaki na rowery – 2 szt. ( na 12 rowerów), ławki betonowe – 4 szt., oraz 

dwa podwójne kosze na śmieci do segregacji odpadów. Realizacja niniejszej 

inwestycji była idealnym dopełnieniem realizowanego w 2018 r. przedsięwzięcia, w 

ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Sianożęty pn. „Wykonanie boiska 

sportowego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach”. Koszt całkowity: 10.000,00 zł, 

dofinansowanie: 10.000,00 zł 

 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJ.MODERNIZACJA AMFITEATRU- 

80.000,00 zł,  
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 MODERNIZACJA REMIZY OSP w Ustroniu Morskim - 24.990,00 zł,  

 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PLACU PRZY REMIZIE OSP w Ustroniu 

Morskim- 24.990,00 zł,  

 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PLACU PRZY REMIZIE OSP w Ustroniu 

Morskim- 75.000,00 zł,  

 MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA w Ustroniu Morskim- 39.423,34 zł,  

 MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                       

W KUKINCE- 7.072,50 zł,  

 POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 MK ORAZ OŚWIETLENIE- 

35.484,00 zł,  

 A4. –A7 – nie zrealizowano zadań 

 A8. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów sportowych ( boiska, stadiony, 

sale sportowe itp.):  

 WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W 

SIANOŻĘTACH- 32.961,21 zł 

 A9. –A10. – nie zrealizowano zadań 

 3.2. CEL STRATEGICZNY B: Rozwój turystyki i przedsiębiorczości 

mieszkańców. 

 Działania prowadzące do osiągnięcia Celu Strategicznego B:  

 B1. wspieranie i promowanie turystyki na terenie gminy,  

 Targi turystyczne - udział gminy w imprezach targowych organizowanych w kraju  

przyczynia się do utrwalenia marki Ustronia Morskiego w gronie licznych odbiorców 

indywidualnych i instytucjonalnych.  

W roku 2018 gmina brała udział w następujących imprezach targowych: 

 9-11 luty 2018r. - Salon Tour w Poznaniu – udział ofertowy poprzez LOT Regionu 

Kołobrzeg 

 07-11 marzec 2018 - ITB Berlin - udział ofertowy poprzez LOT Regionu Kołobrzeg 

 12 – 13 maja 2018r. - Piknik Nad Odrą w Szczecinie – udział ofertowy poprzez ZROT 

Szczecin i LOT Regionu Kołobrzeg  

 19-21 październik 2018r. -  World Travel  Show - udział ofertowy poprzez LOT 

Regionu Kołobrzeg 

 15 wrzesień 2018 - Dzień Rolnika na Święcie Plonów w Karlinie - udział ofertowy 

poprzez LOT Regionu Kołobrzeg 

 

 W 2018 roku gmina współpracowała z mediami: 

 Miastokolobrzeg.pl; także.pl; e-kg.pl; radiokolobrzeg.pl; 

informacje.kolobrzeg.pl;  

 okkolobrzeg.pl, gk24.pl; gazetakolobrzeska.pl; radio.koszalin.pl; 

telewizja ALFA Szczecin,  

 Wejścia pogodowe z kamer  

 Wejścia on line z „ustrońskiej plaży” ( w okresie wakacji letnich)             

w Telewizji Polsat News, Polsat News2 i Superstacji, oraz we 

wszystkich 16 regionalnych oddziałach Telewizji Polskiej.  
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 Tytuły i wyróżnienia: 

 Gmina Ustronie Morskie wysoko w rankingu z niską opłatą klimatyczną (Portal 

psur.pl) 

http://www.psur.pl/a.aspx?id=386 

 17 maja 2018 r. - Gala wręczenia wyróżnień w rankingu „Perły samorządu”  

 Ustronie Morskie w czołówce najbogatszych gmin w Polsce ! 

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/justyna_kaminska/Archiwum/Ranking_-

_Zamoznosc_samorzadow_2018_r_OK.pdf 

 Certyfikat „Przyjazna Plaża 2018” – Certyfikat ekologiczny dla kąpieliska 

„Nadbrzeżna” w Ustroniu Morskim  

 B2. wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy przy tworzeniu miejsc 

noclegowych,  

 B3. wspieranie rozwoju i tworzenia przedsiębiorczości na terenie gminy– nie 

zrealizowano zadań,  

 B4. rozwój turystyki (lepsze zagospodarowanie nadmorskich terenów 

rekreacyjnych):  

 PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. 21/4,21/8,21/9 OB. USTRONIE 

MORSKIE- 73.256,00 zł, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej - BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU 

SASKIEGO - 6.150,00 zł,  

 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 

TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10-56.087,50 zł  

 BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 Z UL. PLAŻOWEJ W SIANOŻĘTACH- 

60.000,00 zł,  

 B5. organizacja imprez promujących gminę oraz przyciągających jeszcze większą 

liczbę turystów: 

 Współorganizacja imprez promocyjno – kulturalnych: 

 31 grudnia/01 stycznia 2018r. Przywitanie Nowego Roku 

 14 stycznia 2018r. – 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 26 maja - 01 czerwca 2018r. - Europejski  Tydzień Sportu dla Wszystkich, 

organizowany w ramach  XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 

 27 kwietnia  – 03 maja 2018r. Dni Ustronia Morskiego 

 26 maja  –  01 czerwca 2018r. - Sportowy Turniej Miast i Gmin zorganizowany w 

ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 

 30 maja 2018r. Turniej Siatkówki Piłki Plażowej HELIOS 2018. 

 02 czerwca 2018r. - Zawody Sportowo-Pożarnicze w Ustroniu Morskim 

 09 czerwca 2018r. -  II Turnieju Gier Planszowych i Fabularnych 

 15 czerwca 2018r. - "Fabryka Wiatru" - spotkanie autorskie z Beatą Mieczkowską - 

Miśtak.  

 17 czerwca 2018r. - Zawody pływackie pod nazwą " Witamy Lato". 

 20 czerwca 2018 - Wernisaż wystawy fotograficznej "Ustronianki Wianki" 

 01 – 06 lipca 2018r.  - Warsztaty Satyry, Karykatury i Dobrego Humoru „MORKA”. 

 04 lipca 2018r. - Pokazy ratownictwa wodnego, w ramach przekazania Certyfikatu 

Jakości „PRZYJAZNA PLAŻA” dla Ustronia Morskiego.  

 06 lipca - Festiwal Ryby w Ustroniu Morskim 

http://www.psur.pl/a.aspx?id=386
http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/justyna_kaminska/Archiwum/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2018_r_OK.pdf
http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/justyna_kaminska/Archiwum/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2018_r_OK.pdf
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 13 lipca 2018r. Kino letnie na leżakach - parking Centrum Sportowo – Rekreacyjnym 

HELIOS. 

 16 – 20 lipca 2018r. - Festiwal Rękodzieła “Arte Mare”. 

 18 lipca 2018r. - II edycja wakacyjnego Festiwalu „Summer House Family. 

 21 lipca 2018r. - Festiwal youtuberów (Littlemooonster96, Stuu oraz Danny Ferreri) - 

parking Centrum Sportowo – Rekreacyjnym HELIOS. 

 31 lipca, 02 sierpnia, 04 sierpnia, 06 sierpnia, 07 sierpnia,  09 sierpnia, 11 sierpnia, 13 

sierpnia 2018r. - Zajęciach Mix Pilates – plac przed Centrum Sportowo – 

Rekreacyjnym HELIOS. 

 01 sierpnia 2018r. - XVIII Piknik Rodzinny w Sianożętach 

 04 sierpnia 2018r. koncert artystów ze szkoły muzycznej Fröhlich Musikschule                       

z Niemiec – amfiteatr. 

 11 sierpnia 2018r. - Zlot Starych i Zabytkowych Samochodów.  

 19 sierpnia 2018r. - Rajd rowerowy do najstarszych dębów w Polsce. 

 23 sierpnia 2018r. -  koncert Zespołu Folklorystycznego "Złote Kłosy" 

 04 lipca , 13 sierpnia,  24 sierpnia, 18 sierpnia 2018r. - TEATR TAŃCA KWIECISTE 

GWIAZDY z Ukrainy. 

 08 września 2018r. - Gminne Święto Plonów w Ustroniu Morskim.  

 23 września 2018r. - VII Gwieździsty Rajd Rowerowy o Puchar Bałtyku 

 15 października 2018r. - Dzień otwarty FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 

 08 listopada 2018r. - XI Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonalnej Gminy Ustronie 

Morskie „Nasi Twórcy” 

 11 listopada 2018 r. – Rocznica Niepodległości 2018 

 3.3. CEL STRATEGICZNY C: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy 

Ustronie Morskie. 

 Działania prowadzące do osiągnięcia Celu Strategicznego C:  

 C1. uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenu gminy,  

 C2. modernizacja infrastruktury służącej bezpiecznemu dotarciu dzieci do szkoły,  

 C3. poprawa bezpieczeństwa publicznego,  

 C4. rozszerzenie form opieki socjalnej,  

 C5. wspieranie programów realizowanych przez podmioty niepubliczne w sferze 

pomocy socjalnej, psychologiczno-pedagogicznej, zapobiegających rozwojowi 

patologii społecznych,  

W powyższych celach nie zrealizowano zadań w roku 2018. 

 

 C6. budowa, remont i modernizacja budynków szkolnych, boisk, świetlic 

wiejskich, placów zabaw, itp., : 

 BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH- 341.430,85 zł,  

 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM- 

15.688,43 zł,  

 BUDOWA PLACU ZABAW NA UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM- 

104.690,00 zł,  

 BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM opracowanie dokumentacji- 

50.000,00 zł, 

 C7. zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu,  
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 C8. rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy, ułatwienie dostępu do 

nowoczesnej sieci informatycznej: 

 dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020. Tytuł projektu: „JA W INTERNECIE” – projekt w trakcie realizacji w roku 

2019. Gmina uzyskała grant w wysokości 30.800,00 zł. Istotnym elementem szkoleń 

jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (tj. 

załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o 500+), nauczenie swobodnego 

poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania internetu we 

własnej działalności biznesowej. W ramach projektu zakupiono cztery komputery, 

które po zakończeniu szkoleń przekazane zostaną do Szkoły Podstawowej w Ustroniu 

Morskim. Zgodnie z założeniami programu , udział mieszkańców w szkoleniach jest 

bezpłatny. 100 % kosztów związanych z realizacją tego zadania pokrywa Ministerstwo 

Cyfryzacji. Koszt całkowity i pozyskane dofinansowanie: 30.800,00 zł 

 3.4. CEL STRATEGICZNY D: Ochrona środowiska przyrodniczego                                  

i kształtowanie ładu przestrzennego. 

 Działania prowadzące do osiągnięcia Celu Strategicznego D:  

 D1. wprowadzanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku,  

 BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - 102.335,14 zł.  

  WYKSZTAŁCENIE U MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW GMINY USTRONIE 

MORSKIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ŚRODOWISKA ORAZ 

NAWYKÓW KULTURY EKOLOGICZNEJ - zakup sensora do mierzenia jakości 

powietrza, pobierającego stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5, PM 10, 

temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie. Sensor 

(czujnik jakości powietrza) został zamontowany na budynku Szkoły Podstawowej przy 

ul. Woj. Polskiego 8 w Ustroniu Morskim. Dane z sensora wysyłane są na serwer, 

następnie po odpowiedniej agregacji danych i ich obliczeniu udostępniane są w formie 

mapy na stronie https://airly.eu/map/pl/#54.21423,15.75728,i6866. Dodatkowym 

elementem projektu było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły 

podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Ustroniu Morskim. Uzupełnieniem  

projektu była również organizacja wspólnie ze szkołą - Ogólnopolskiej Akcji 

Sprzątania Świata, która odbyła się w dniu 21 września 2018 r. na terenie gminy 

Ustronie Morskie. Uczniowie szkoły, jak i mieszkańcy dostali worki i rękawice w celu 

uprzątnięcia miejsc zaśmieconych. Akcję koordynowali nauczyciele szkoły 

podstawowej w Ustroniu Morskim kierując uczestników imprezy na teren plaży, 

wydm, parków, cmentarzy, miejsc rekreacji oraz miejsc najliczniej odwiedzanych 

przez mieszkańców gminy i turystów. W celu promocji projektu wydana została także 

ulotka informacyjna o projekcie (nakład: 1.000 egz.), która dystrybuowana była na 

terenie Szkół w Ustroniu Morskim, gminie Kołobrzeg i Dygowo. W ramach promocji 

projektu wykonano gadżet promocyjny – worki z nadrukiem projektu oraz logotypami 

WFOŚiGW i gminy Ustronie Morskie. Gadżety przekazano uczestnikom akcji 

sprzątania świata.  

Koszt całkowity: 7.940,91 zł; Dofinansowanie: 5.096,90 zł 

 D2. zorganizowanie systemu korzystania z naturalnych kąpielisk morskich,  

 D3. rozwiązanie problemu gospodarki odpadami,  

 D4. ochrona obszarów cennych przyrodniczo,  

 D5. ochrona gruntów rolnych i leśnych,  

https://airly.eu/map/pl/#54.21423,15.75728,i6866
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 D6. modernizacja kotłowni węglowych na przyjazne środowisku,  

 D7. organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów 

 Nie zrealizowano projektów w powyższych działaniach. 

 

2) Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi: 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.                               

( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1840, poz. 663, poz. 650 ) w art. 11 a Ustawodawca 

zobowiązał Rady Gminy do corocznego przygotowania w drodze uchwały do dnia 31 

marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy. 

 W ramach tego programu Gnina zapewniła : 

 miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie, 

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 sterylizacja albo kastracja zwierząt przekazanych do schroniska oraz wolno żyjących 

kotów, 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

 usypianie ślepych miotów, 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

 zapewniła całodobowa opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań określonych w programie Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zawarł : 

 umowę z Inspektoratem – Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS”                                  

w Białogardzie na przyjmowanie do schroniska oraz opiekę nad przekazanymi 

bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy, 

 porozumienie o współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym „PAZUREK” lek. wet. 

Agnieszka Cis w Ustroniu Morskim na : 

a) badanie i ocenę stanu zdrowia zwierząt, leczenie – zakres podstawowy, 

b) szczepienia profilaktyczne, szczepienia p. wściekliźnie, odrobaczanie, zwalczanie 

pasożytów zwierzęcych, 

c) identyfikację, znakowanie zwierząt, wystawianie paszportów dla psów i kotów, 

d) sterylizację kotek, kastrację psów i kotów, 

 umowę z Gabinetem Weterynaryjnym – Usługowy Zakład Weterynarii S.C. Edmund 

Rogoża – Zbigniew Konieczny w Dygowie na zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw zdarzeń 

drogowych, 

 porozumienie z gospodarstwem rolnym Pana Bączkowskiego Eugeniusza zam. 

Rusowo o współpracę w sprawie walki z bezdomnymi oraz źle utrzymywanymi 

zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy.  

W ramach tego porozumienia Pan Bączkowskim zobowiązał się do : 

a) wydzielenia w budynku gospodarczym miejsca do utrzymania przekazanych 

zwierząt gospodarskich, 

b) dostarczania i przygotowywania karmy dla zwierząt, 
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c) zlecania ( po wcześniejszym uzgodnieniu z GOSiR ) przeprowadzenia badania 

przekazanych zwierząt przez lekarza weterynarii, z którym GOSiR ma podpisane 

porozumienie o współpracy, 

Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy zajmowali  się przeszkoleni 

pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, 

Program pozytywnie zaopiniowany został przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Kołobrzegu oraz Koło Łowieckie „Ryś” z Kołobrzegu. 

W roku 2018 do schroniska z terenu Gminy został przekazany jeden pies ( który został 

adoptowany ) jak również wysterylizowano dwadzieścia wolno żyjących kotek i jedną 

sukę . 

Do utrzymania wolno żyjących kotów i zwierząt bezdomnych  zakupiono około 400 kg 

karmy. 

Na realizację zadań ujętych w Programie z budżetu Gminy w roku 2018 wydatkowano 

środki w wysokości 14.228,17 zł. 

 

3) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wykonanie 

części  zadań zlecono organizacją pożytku publicznego tj; 

-dotacja  dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ustroniu Morskim   - 90.000,-zł 

-doskonalenie umiejętności pływackich „Pływamy i Ratujemy” w Ustroniu Morskim – 

20.000,-zł 

-dotacja  dla TPD O/Koszalin prowadzenie świetlicy „Wodny Świat ” w Ustroniu Morskim – 

75.000,-zł 

-dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej „Feniks” 

Kołobrzeg dla osób zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym – 7 .500,-zł 

Razem na dotacje celowe z budżetu w roku 2018 przekazano 192.500,-zł. 

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiony został w SPRAWOZDANIU 

ROCZNYM  Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEZNIEŃ 

ZA 2018 ROK podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 31 maja 2019 r. 

4) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r 

SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ustronie Morskie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2018 zostało przedstawione podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie 

w dniu 31 maja 2019 r. 
 

5) Nie zrealizowano zadań w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Ustronie Morskie, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Usuwania Azbestu. 

 

 

https://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/aktualnosci2018/Lokalny_Program_Rewitalizacji.pdf
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 Współpraca  Gminy z innymi społecznościami samorządowymi : 

Gmina Ustronie Morskie jest członkiem: 

1. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie; 

2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA z siedzibą Szczecinie; 

3. Związku Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku, 

4. Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” z siedzibą w 

Kołobrzegu; 

5. Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 z siedzibą w Poznaniu; 

Stowarzyszenia Samorządowego S6 z siedzibą w Koszalinie; 

6. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie; 

7. Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu; 

8. Zachodniopomorskiej Regionalnej  Organizacji Turystycznej z siedzibą w Szczecinie; 

9. Lokalnej Organizacji Turystycznej Regionu Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu. 

 

 Współpraca krajowa i międzynarodowa. 

Partnerzy krajowi: 

1. Miasto Ustroń 

2. Gmina Stronie Śląskie 

Partnerzy międzynarodowi: 

1. Miasto Werneuchen (gmina Hirschfelde) – Niemcy  

2. Stowarzyszenie Parku Regionalnego Barnimer Feldmark e.V z Blumbergu (Niemcy)  

3. Gmina Willmersdorf (Niemcy)  

 

 Finanse gminy 

Budżet gminy Ustronie Morskie na 2018 rok zakładał dochody w wysokości 

38.076.002,00zł w trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty  37.132.880,79 zł 

i d o 31.12.2018r. w y k o n a n o  w wysokości 31.864.047,56 zł, tj. w 86 % planu po 

zmianach.  

Od założonych wpływów doszło do następujących odstępstw: 

Lp. Wyszczególnienie 
plan po 

zmianach 

wykonanie za 

2018 rok 

odstępstwo od 

planu po 

zmianach 

Dochody ogółem 37 132 880,79 31 864 047,56 -5 268 833,23 

1. dochody bieżące 30 727 362,50 29 519 659,13 -1 207 703,37 

  
udziały w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa (PIT i CIT) 
2 973 544,00 3 166 399,18 192 855,18 

  dochody z podatków i opłat 17 897 648,22 16 895 200,83 -1 002 447,39 

  subwencja ogólna 2 819 027,00 2 819 027,00 0,00 

  pozostałe dochody bieżące (własne) 3 572 443,35 3 204 317,46 -368 125,89 

  
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i 

porozumienia 
3 464 699,93 3 434 714,66 -29 985,27 

2. dochody majątkowe 6 405 518,29 2 344 388,43 -4 061 129,86 

  dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3 503 528,92 768 538,78 -2 734 990,14 
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Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 8.783,00 zł. 

 

Po stronie wydatków plan ustalony na  37.236.002,00 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2018 do 

kwoty 42.718.891,45  zł i wykonany na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 35.047.606,85 zł,                        

tj. w 82 % planu po zmianach. 

 

Od założonych wydatków doszło do następujących odstępstw: 

 

Lp. Wyszczególnienie plan po zmianach  
wykonanie za 

2018 rok 

odstępstwo od 

planu po 

zmianach 

Wydatki ogółem 42 718 891,45 35 047 606,85 -7 671 284,60 

1. Wydatki bieżące 29 687 612,80 27 562 236,67 -2 125 376,13 

  wynagrodzenia i pochodne 11 864 786,14 11 374 173,57 -490 612,57 

  materiały i wyposażenie 1 279 444,19 962 237,40 -317 206,79 

  energia 1 386 009,17 1 257 767,23 -128 241,94 

  usługi pozostałe 4 344 731,11 4 058 663,13 -286 067,98 

  remonty 700 628,06 504 877,22 -195 750,84 

  dotacje - bez remontów 1 563 868,00 1 562 846,00 -1 022,00 

  świadczenia 3 971 971,31 3 868 571,51 -103 399,80 

  wpłata do budżetu państwa 890 621,00 890 621,00 0,00 

  rezerwy 176 089,25 0,00 -176 089,25 

  poręczenia i gwarancje 2 427,00 0,00 -2 427,00 

  obsługa długu 497 500,00 229 129,93 -268 370,07 

  pozostałe 3 009 537,57 2 853 349,68 -156 187,89 

2. Wydatki majątkowe 13 031 278,65 7 485 370,18 -5 545 908,47 

 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 9.660,00 zł. 

 

  dochody ze sprzedaży majątku 2 888 956,00 1 561 894,45 -1 327 061,55 

  
dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 
7 744,37 7 772,79 28,42 

  dochody ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 893,41 893,41 

  

wpływy środków finansowych z 

niewykorzystanych w terminie, wydatków które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 

5 289,00 5 289,00 0,00 
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Planowana n a d w y ż k a  budżetu w roku 2018 w kwocie 840.000,00 zł w trakcie wykonania 

b u d że t u  uległa zmniejszeniu do kwoty -5.586.010,66 zł (deficyt). 

Na dzień 31.12.2018 r. deficyt  wyniósł 3.183.559,29 zł. 

 

W 2018 roku gmina otrzymała środki zewnętrzne na zadania tj.:   

1. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do ratowania życia dla OSP                        

w kwocie 46.719,09 zł  (środki z Fundusz Sprawiedliwości),  

2. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Tytuł projektu: ,,Ja 

w Internecie”.- w kwocie  24.640,00zł  (środki z Fundacji Legalna Kultura), 

3. Projekt Promocja obszaru LSR poprzez organizację imprezy pn. ,,Festiwal ryby  w 

Ustroniu Morskim” w kwocie 23.923,00 zł, 

4. Projekt Wykształcenie u mieszkańców i turystów Gminy Ustronie Morskie poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska oraz nawyków kultury ekologicznej w kwocie 

5.096,90 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW), 

5. Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Sianożęty poprzez 

montaż małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Konkurs Marszałka Woj. 

Zachodniopomorskiego - Granty sołeckie 2019 w kwocie 10.000,00 zł, 

6. Przebudowa drogi na dz. Nr 560/2 i 139/5 Obręb Gwizd w kwocie 646.112,20 zł, 

7. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 86.194,81 zł, 

8. Wykorzystanie potencjału poprzez opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy do   2023 r. w kwocie 36.231,77 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie Uchwałą nr XX/143/2016 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 r. w 2018 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 

240.250,70 zł tj. 99%  planu wynoszącego 242.573,45 zł.  

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw:  

FUNDUSZ SOŁECKI  

USTRONIE MORSKIE 

środki do 

dyspozycji 
wykonanie za 2018 rok 

niewykorzystane 

środki 

WYDATKI w tym: 73 373,70 71 562,18 1 811,52 

Wydatki bieżące 57 685,27 55 873,75 1 811,52 

Wydatki majątkowe 15 688,43 15 688,43 0,00 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1. Doposażenie sołectwa Ustronie Morskie w ławki parkowe – wydatkowano 12.369,00 zł, 

2. Zakup grilla dla sołectwa Ustronie Morskie – wydatkowano 3.989,57 zł, 

3. Doposażenie SP w stojaki na rowery – wydatkowano 4.000,00 zł, 
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4. Zakup strojów ludowych dla zespołu „Złote Rybki” – wydatkowano 3.060,10 zł, 

5. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa (dni seniora, dni 

Ustronia Morskiego, dożynki, dzień dziecka) – wydatkowano 11.802,36 zł, 

6. Organizacja konkursu bożonarodzeniowego – wydatkowano 2.837,90 zł, 

7. Poprawa przestrzeni publicznej sołectwa Ustronie Morskie – wydatkowano 2.000,00 zł, 

8. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Ustronie Morskie – 

wydatkowano 8.548,82 zł, 

9. Doposażenie w instrumenty muzyczne zespołu „Złote Rybki” – wydatkowano 

7.266,00zł, 

10. Doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim – wydatkowano 

15.688,43 zł. 

FUNDUSZ SOŁECKI SIANOŻĘTY 
środki do 

dyspozycji 
wykonanie za 2018 rok 

niewykorzystane 

środki 

WYDATKI w tym: 52 682,32 52 605,29 77,03 

Wydatki bieżące 19 682,32 19 644,08 38,24 

Wydatki majątkowe 33 000,00 32 961,21 38,79 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1. Organizacja pikniku rodzinnego w Sianożętach – wydatkowano 15.000,00 zł, 

2. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 4.644,08 zł, 

3. Modernizacja i doposażenie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach – 

wydatkowano 27.231,21 zł, 

4. Wykonanie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach  – wydatkowano 

5.730,00 zł. 

FUNDUSZ SOŁECKI RUSOWO 
środki do 

dyspozycji 
wykonanie za 2018 rok 

niewykorzystane 

środki 

WYDATKI w tym: 43 363,86 43 346,96 16,90 

Wydatki bieżące 7 863,86 7 862,96 0,90 

Wydatki majątkowe 35 500,00 35 484,00 16,00 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1. Położenie polbruku wkoło utwardzonego terenu przy świetlicy wiejskiej ok.200m kw., 

oraz oświetlenie terenu – wydatkowano 35.484,00 zł, 

2. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 7.862,96 zł. 
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FUNDUSZ SOŁECKI KUKINIA 
środki do 

dyspozycji 
wykonanie za 2018 rok 

niewykorzystane 

środki 

WYDATKI w tym: 30 229,96 30 196,45 33,51 

Wydatki bieżące 17 229,96 17 196,45 33,51 

Wydatki majątkowe 13 000,00 13 000,00 0,00 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 6.576,45 zł, 

2. Zakup namiotów promocyjnych – wydatkowano 4.760,00 zł, 

3. Zakup ławo stołów – wydatkowano 3.860,00 zł, 

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt – wydatkowano 1.000,00 zł, 

5. Oświetlenie świąteczne – wydatkowano 1.000,00 zł, 

6. Utwardzenie terenu przy wiacie drewnianej zlokalizowanej przy remizie strażackiej w 

Kukini – wydatkowano 13.000,00 zł. 

FUNDUSZ SOŁECKI KUKINKA 
środki do 

dyspozycji 
wykonanie za 2018 rok 

niewykorzystane 

środki 

WYDATKI w tym: 21 058,25 21 014,86 43,39 

Wydatki bieżące 13 985,75 13 942,36 43,39 

Wydatki majątkowe 7 072,50 7 072,50 0,00 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 1.252,36 zł, 

2. Zakup namiotu promocyjnego– wydatkowano 2.500,00 zł, 

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej – wydatkowano 10.190,00 zł, 

4. Montaż bramy wjazdowej z furtką do świetlicy wiejskiej w Kukince – wydatkowano                

7.072,50 zł. 

FUNDUSZ SOŁECKI GWIZD 
środki do 

dyspozycji 
wykonanie za 2018 rok 

niewykorzystane 

środki 

WYDATKI w tym: 21 865,36 21 524,96 340,40 

Wydatki bieżące 21 865,36 21 524,96 340,40 

Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gwiździe – wydatkowano 16.592,54 zł, 
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2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa – wydatkowano             

4.932,42 zł. 

 

Łączna kwota długu Gminy Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych 

pożyczek, wyemitowanych obligacji i zobowiązań wyniosła 6.591.650,00 zł w tym: 

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

realizację inwestycji pn. Odtworzenie istniejących ostróg - kwota 80.000,00 zł 

harmonogram spłaty: 

2019 r. - 40.000,00 zł, 

2020 r. - 40.000,00 zł. 

2. Pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

realizację inwestycji pn. Rekultywacja zamkniętego wysypiska…  kwota - 

1.053.400,00 zł harmonogram spłaty: 

2019 r. - 250.000,00 zł, 

2020 r. - 250.000,00 zł, 

2021 r. - 250.000,00 zł, 

2022 r. - 250.000,00 zł, 

2023 r. - 53.400,00 zł. 

3. Obligacje PKO BP S.A. na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Sportowo-

Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim  kwota - 5.400.000,00 zł, harmonogram spłaty: 

2019 r. – 1.300.000,00 zł, 

2020 r. – 1.200.000,00 zł, 

2021 r. -  1.000.000,00 zł, 

2022 r. – 1.000.000,00 zł, 

2023 r. – 600.000,00 zł, 

2024 r. – 300.000,00 zł. 

4. Zobowiązania wobec osób fizycznych  58.250,00 zł (spłata 2019 r.) 
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 Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 27 osób, 

przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 3629 osób, w tym 1907 kobiet i 1722 mężczyzn.                     

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 337 osób,  

a liczba mieszkańców – 617, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1134 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1302, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 419, a liczba mieszkańców: 

617. 

Migracje przebiegały w kierunku [miasta/wsi/zagranicy, itd.] i związane były z  rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego oraz podejmowaniem działalności gospodarczej. Na 

początek 2018 r. na terenach wiejskich zameldowanych było 3602 osoby.  

W 2018 r. narodziło się w gminie 40 osób, w tym 21 dziewczynek i 19 chłopców, a zmarło 32 osoby, 

w tym 18 kobiet i 14 mężczyzn. Najczęstsze przyczyny zgonów to: podeszły wiek, choroby 

nowotworowe, niewydolność układu krążenia. 

W 2018 roku udzielono 37 ślubów, w tym jeden ślub poza urzędem. 

 

 Ochrona zdrowia 

Na dzień 1.01.2018 roku na terenie gminy Ustronie Morskie działały  gabinety lekarskie                    

i pielęgniarskie: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA – lek. Piotr Pawłowski, 

2. Gabinet Lekarza Rodzinnego – lek. pediatra Mieczysław Poniedziałek, 

3. Gabinet stomatologiczny – lek. stomatolog Katarzyna Suchodolska, 

4. Gabinet stomatologiczny – lek. stomatolog Piotr Piątek, 

5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek. chirurg  Marcin Walkowiak, 

6. Pielęgniarka środowiskowa – Grażyna Bańczewska, 

7. Położna -  Grażyna Michalska, 

8. Pielęgniarka szkolna – Bogusława Bancewicz. 

Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa 2B jest czynny od poniedziałku do 

piątku godzinach od 8 do13 i od 16 do 18.W godzinach 13-16 wizyty domowe. 

W ośrodku zdrowia prowadzone były programy profilaktyczne :  kilkakrotnie  w ciągu roku  

bezpłatna monografia dla kobiet w określonym wieku, porady onkologiczne, urologiczne, 

optometryczne oraz odpłatnie badania USG. 

W ramach większej dostępności do usług medycznych Gmina cykliczne co roku zawiera                    

z lekarzem stomatologiem umowę na świadczenie  podstawowych  usług stomatologicznych 

dla wszystkich mieszkańców. 
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Zawierane są umowy ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu na dofinansowanie 

warsztatów terapii zajęciowej. 

Na terenie gminy działa   jedna apteka , która czynna  w okresie sezonu letniego przez cały 

tydzień od godziny 8 do 21 a poza okresem sezonu od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8 do 18 w soboty od 8 do 14. 

Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” w Ustroniu Morskie ul. Osiedlowa 2B – 

oferuje pomoc w zakresie: terapii uzależnień, porad psychologicznych i psychiatrycznych. 

Działa grupa samopomocowa AA . Klub jest czynny codziennie oprócz niedziel . 

W świetlicy GOK w Rusowie prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci  i ich 

rodziców. 

W szkole podstawowej uczniowie objęci są pomocą psychologiczną,  pomoc ta skierowana 

jest także do rodziców i  opiekunów . 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 

roku odbyła 28 posiedzeń, na których zgodnie z obowiązującymi przepisami wydała 68 

postanowień dot. pozytywnych opinii w sprawie wydania przez Wójta Gminy  zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy. Komisja przeprowadziła z 16 

osobami rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia uzależnień. Skierowano 2 wnioski do 

sadu o zastosowanie poddania się leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu. W roku 2018 

wydano 136 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 68 przedsiębiorców. 

Z tytułu opłat za posiadanie zezwoleń przez przedsiębiorców na terenie gminy Ustronie 

Morskie uzyskano dochody w wysokości 489.689,23zł  

 

 Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było  151 osób, w tym 45 osób w wieku 

0-17 lat oraz 77 osób w wieku poprodukcyjnym i 29 osób w wieku produkcyjnym , w tym 64 osób 

poniżej kryterium dochodowego oraz 87 osób powyżej kryterium dochodowego. 

W 2018 r.  mieszkańcy nie  skorzystali z placówek interwencyjnych, zajmujących się opieką nad 

dziećmi i młodzieżą, w tym placówek całodobowych.  

W 2018 r. mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie skorzystali z następujących placówek stacjonarnej 

pomocy społecznej: 

 domy pomocy społecznej: 3, z których skorzystało 8  mieszkańców, w tym 1 osób 

przewlekle psychicznie chorych, 1 osób niepełnosprawnych intelektualnie 0  osób 

niepełnosprawnych fizycznie, 0  osób bezdomnych 0 , 6 osób w podeszłym wieku,  

 noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych 1, z których skorzystała 1 osoba, 

 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z których usług skorzystało 2 

osób.( 1 matka+dziecko) 

Na 1 stycznia 2018 r. 88 rodzin otrzymywało  samych zasiłków rodzinnych na dzieci, a na dzień 31 

grudnia 2018 r. 121 rodzin , ogólnie ze świadczeń rodzinnych w roku 2018 skorzystało 149 rodzin . 
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Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 174, a na 

koniec roku 236. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 822 968,19 zł, w tym kwota 

zasiłków pielęgnacyjnych – 106 024,94 zł . 

Na początek 2018 r. 115 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018 r. 

214 – rodzin. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 1 946 832,00 zł. 

 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 13 826, 61 zł, których beneficjentami 

było 9 osób. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe. Kwota najniższego dodatku 

wynosiła 43,95 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 393,88 zł. 

 

 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

1. Przy ul. Chrobrego 63 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne o powierzchni 

25,80m
2
. Mieszkaniem zarządza OFFICIUM Kołobrzeg 

2. Przy ul. B. Chrobrego 28 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne o powierzchni 

78,35m
2
- 3 pokoje, kuchnia, łazienka 

3. Przy ul. B. Chrobrego 75 – w budynku znajduje się pięć mieszkań gminnych o łącznej 

powierzchni 202,72m
2
, 

4. Przy ul. Kościuszki 20 – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o łącznej powierzchni 191,37m
2
,  

5. Przy ul. Osiedlowej 2E – w budynku znajduje się 11 mieszkań  o łącznej powierzchni 

415,57m
2
,  

6.  Przy ul. Woj. Polskiego 8A – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne                            

o powierzchni 29,47m
2
- 1 pokój, kuchnia, łazienka 

7. Przy ul. Granicznej 2 – w budynku znajduje się 5 mieszkań o łącznej powierzchni 108,90m
2
. 

Budynek tworzy wspólnotę mieszkaniową, ponieważ dwa mieszkania zostały wykupione.  

Mieszkanie tworzy wspólnotę.  

8. Rusowo 27a – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne o łącznej powierzchni 

64,04m
2
- 3 pokoje, kuchnia, łazienka 

9. Rusowo 30 – w budynku znajduje się dwanaście mieszkań gminnych o łącznej powierzchni 

515,82m
2
,  

10. Przy ul. Górnej 32 – w budynku znajdują się cztery mieszkania gminne o łącznej powierzchni 

210,40m
2
. Mieszkaniami zarządza KTBS Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie posiada udział 

w postaci tych 4 mieszkaniach. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 31 grudnia 2018 r. 45  mieszkań. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39,91 m
2
 (suma powierzchni wszystkich 

mieszkań, dzielona na liczbę mieszkań gminnych), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 
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16,04 m
2 

(średnia jest niemiarodajna, zależna od powierzchni użytkowej danego mieszkania i liczby 

osób). Mieszkania posiadają powierzchnię od 19m
2
 do 74m

2
, a liczba zamieszkujących osób jest 

zmienna). Na dzień 31.12.2018r. lokale zamieszkiwało ok. 112 osób.  

W 2018 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie, którego poprzedni lokator trafił do Domu Opieki. 

Mieszkanie zostało wyremontowane i przyznane lokatorowi, który był długotrwale bezdomny. 

Ostateczną decyzję o przyznaniu lokalu podjął Wójt Gminy Ustronie Morskie, który zwołał Komisję 

Mieszkaniową w osobach: Katarzyna Czesmak, Stefan Jagiełowicz, Marzena Molcan, Marek 

Iwańczyk, Stanisław Bęben, celem przeanalizowania wniosków. Mieszkanie zostało przyznane na 

podstawie §24 Uchwały Nr XXIV/149/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 25 listopada 

2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy, który mówi że: „w uzasadnionych przypadkach na wniosek Komisji, Wójt Gminy 

może zastosować inne kryteria i kolejność niż określone powyżej, jeżeli przemawiają za tym 

szczególne względy zdrowotne, rodzinne i społeczne”. To kryterium zostało zastosowane, w związku 

z tym, że wnioskodawca nie spełniał kryteriów dot. dochodów, a był długotrwale bezdomny.  

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 32 749,89 zł, a płatności dotyczyły 14  mieszkań.  

W 2018 r. dokonano remontu 1 mieszkania, znajdujących się przy ulicy B. Chrobrego 63. 

Przedmiotem remontu był bardzo zły stan mieszkania, w którym lokator składował śmieci i stare 

przedmioty, brak ogrzewania, bardzo zły stan łazienki, w ramach remontu: 

 położono panele w pokoju, 

 położono płytki podłogowe w kuchni, przedpokoju i łazience, 

 położono płytki ścienne w łazience, 

 wymieniono drzwi wejściowe, 

 wymieniono drzwi w pokoju i łazience, 

 wygładzono i pomalowano ściany, 

 zamontowano kabinę prysznicową, toaletę oraz szafkę pod umywalkę wraz z umywalką, 

 zainstalowano grzejniki, z ogrzewaniem na prąd, 

 zamontowano bojler. 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 30 osób, zaś pod koniec 2018 r. było 

to 38 wniosków. Na dzień 31.XII.2018r. przyznano jedno mieszkanie. W rejestrze gminnym znajdują 

się wnioski złożone od  2012r. Nie ma możliwości wyliczenia średniej długości oczekiwania na 

przyznanie mieszkania socjalnego, ponieważ gmina nie posiada wolnych lokali, jedyną możliwością 

jest eksmisja lub przypadki losowe, które powodują opuszczenie lokalu przez lokatora. 
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 PARKINGI SEZONOWE 

Lokalizacja parkingów sezonowych: parking mały przy CSR Helios (ul. Polna), parking duży przy 

CSR Helios (ul. Wojska Polskiego), parking przy kościele (ul. Wojska Polskiego), ul. Bolesława 

Chrobrego. 

Według projektu budowlanego, w okolicach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (basen HELIOS) 

było 86 miejsc postojowych (parking duży) oraz 22 miejsca postojowe (parking mały), w tym 2 

miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy B. Chrobrego było ok. 120 miejsc postojowych. 

SPPN 2018 rok 

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na podstawie 

Uchwały Nr XLIV/366/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat oraz Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na 

parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie. 

 

Na podstawie umowy nr 27/2018 zawartej 2 marca 2018 roku  z City Parking Group S.A 

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 3 jednostka wydzierżawiła na okres od 1 lipca do 31 

sierpnia 2018 roku 11 szt. parkomatów. 

 

Lokalizacja parkomatów: 

1 szt. – parking mały przy CSR Helios (ul. Polna) 

1 szt. – parking duży przy CSR Helios (ul. Wojska Polskiego) 

1 szt. – parking przy kościele (ul. Wojska Polskiego) 

8 szt. – ul. Bolesława Chrobrego 
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Wydatki poniesione przez jednostkę na zadania związane z obsługą SPPN: 

 

 19 610,18 zł netto tj. 20.664,00 zł brutto – koszty dzierżawy 11 parkomatów 

 15 250,55 zł – wydatki na wynagrodzenie i pochodne kontrolera SPPN i pracownika obsługi 

biura SPPN 

 218,83 zł – ryczałt dla pracownika, którego prywatnym samochodem prowadzona była obsługa 

parkomatów (w tym cotygodniowe opróżnianie z pieniędzy oraz usuwanie awarii) 

 499,55 zł – zakup materiałów do obsługi SPPN 

 

OGÓŁEM WYDATKI:  35.579,11 zł 

 

Dochody wykonane, w tym z parkomatów w podziale na strefy SPPN: 

 

13 776,09 zł – parking duży przy CSR Helios (ul. Wojska Polskiego) 

7 587,56 zł – parking mały przy CSR Helios (ul. Polna) 

38 520,30 zł – ul. Bolesława Chrobrego 

25 894,15 zł – parking przy kościele (ul. Wojska Polskiego) 

4 220,00 zł – karnety 

9 960,00 zł – opłaty dodatkowe za brak ważnego biletu 

 

OGÓŁEM DOCHODY:  99.958,10 zł 

 

Wynik ekonomiczny jednostki uzyskany z SPPN (dochody minus wydatki):  64.378,99 zł 

 

Wystawiono łącznie 597 wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. 

 

 TRANSPORT 

 

 W 2018r. dochody z wydanych decyzji za korzystanie z przystanków gminnych  

wyniosły 9 356,77zł. 

 Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr XIV/97/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia  

26 października 2011r. w sprawie stawek za korzystanie przez operatorów i przewoźników  

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Ustronie Morskie. 

Stawka za zatrzymanie na przystanku autobusowym lub zatrzymanym węźle przesiadkowym na 

terenie Gminy Ustronie Morskie wynosi 0,05zł za każde zatrzymanie. 
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 Sprawy sądowe 

Wobec organów gminy w 2018 r. nie zapadł żaden wyrok sądów administracyjnych stwierdzających 

bezczynność organów lub uwzględniających skargi na akty wydawane przez organy gminy. Z kolei w 

przypadku dwóch spraw rozpoznawanych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, 

które rozpatrzono w 2018 r., oddalono obie skargi kasacyjne skierowane przeciwko Gminie. Sprawy te 

dotyczyły indywidualnej interpretacji Wójta Gminy Ustronie Morskie w przedmiocie zastosowania 

przepisów prawa podatkowego.  

W poprzednim roku gmina była stroną w sześciu cywilnych postępowań sądowych. Postępowania te 

nie zostały obecnie zakończone prawomocnymi wyrokami sądów. Sprawy te najczęściej dotyczyły 

dochodzenia należności na rzecz Gminy w zakresie opłat, jak również ustanowienia służebności oraz 

powództw p-ko Gminie o zapłatę.   

 

 Konsultacje społeczne 

Zgodnie z obowiązującą w gminie Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

31.03.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12.05.2015 r. poz. 1824),                  

w 2018 r. przeprowadzono 3 konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w sprawie n/w projektów 

uchwał:  

- projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów 

sportowych dla zawodników oraz nagród dla  trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie. Termin konsultacji: 23.03 – 16.04.2018 r.  

- projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019”. Termin konsultacji: 26.11 – 04.12.2018 r.  

- projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte 

wyniki sportowe. Termin konsultacji: 17.12 – 31.12.2018 r.  

W trakcie trwania konsultacji społecznych, oraz po upływie terminu konsultacji społecznych do 

Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim nie wpłynęły żadne propozycje, uwagi  

i opinie dotyczące przedmiotowych projektów uchwał.  

 

 Zebrania wiejskie w 2018 r.  

W 2018 r. odbyło się 9 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Zebrania wiejskie 

zorganizowano w sołectwach:  

Gwizd – 1 zebranie wiejskie w dniu 18.09.2018 r. , w którym uczestniczyło 17 mieszkańców; 
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Kukinka – 1 zebranie wiejskie w dniu 21 września 2018 r., w którym uczestniczyło 17 mieszkańców;  

Rusowo – 2 zebrania: 22.08. 2018 r. (udział 18 mieszkańców), oraz 12 .09.2018 r. (udział 26 

mieszkańców); 

Kukinia – 2 zebrania: 19.05.2018 r. (udział 17 mieszkańców ), oraz  19.09.2018 r. (udział: 20 

mieszkańców); 

Ustronie Morskie – 1 zebranie w dniu 20 września 2018 r., w którym uczestniczyło 34 mieszkańców; 

Sianożęty – 2 zebrania w dniu: 14 września 2018 r. (udział 18 mieszkańców) oraz  12 października 

2018 r. (udział 35 mieszkańców). 

 

 Realizacja programu współpracy  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie Ustronie Morskie 16 organizacji 

pozarządowych, w tym: 2 fundacje, 12 stowarzyszeń, 2 klubu sportowe.  

Numer Nazwa Miejscowość Typ rejestru 

Organizacja 

Pożytku 

Publicznego 

0000008491 OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA RUSOWO 
Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000014923 

STOWARZYSZENIE 

SAMORZĄDOWO-

GOSPODARCZE "POMORZE" W 

LIKWIDACJI 

USTRONIE 

MORSKIE 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000016773 
AEROKLUB BAŁTYCKI W 

BAGICZU 
BAGICZ 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000064536 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

ROZWOJU GMINY USTRONIE 

MORSKIE "NASZA GMINA" 

USTRONIE 

MORSKIE 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000215812 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 

I REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

USTRONIE 

MORSKIE 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000248570 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KUKINIA 
Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000250570 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA USTRONIE Rejestr NIE 
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Numer Nazwa Miejscowość Typ rejestru 

Organizacja 

Pożytku 

Publicznego 

W USTRONIU MORSKIM MORSKIE Stowarzyszeń 

0000421001 
ZWIĄZEK SPORTOWY 

PRZECIĄGANIA LINY 

USTRONIE 

MORSKIE 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000491021 
STOWARZYSZENIE OGRODOWE 

"PRZYMORZE"  
WIENIOTOWO 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000505852 

STOWARZYSZENIE OGRODU 

DZIAŁKOWEGO "PRZYMORZE" 

Z SIEDZIBĄ W WIENIOTOWIE 

GM. USTRONIE MORSKIE 

USTRONIE 

MORSKIE 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000532977 
STOWARZYSZENIE "NAVITAS" 

W RUSOWIE W LIKWIDACJI 
RUSOWO 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000547937 

"STOWARZYSZENIE 

SYMPATYKÓW GIER 

FABULARNYCH I 

PLANSZOWYCH 2K6" 

USTRONIE 

MORSKIE 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000569400 
FUNDACJA MIKOŁAJEK 

NADMORSKI 

USTRONIE 

MORSKIE 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

0000694820 
FUNDACJA PŁYWAMY I 

RATUJEMY 

USTRONIE 

MORSKIE 

Rejestr 

Stowarzyszeń 
NIE 

numer 

ewidencyjny:  

SKF/88/95 

 

Nadmorski Klub Sportowy "Astra" 

Ustronie Morskie 

 

USTRONIE 

MORSKIE 

Ewidencja 

Starosty 

Kołobrzeskiego 

NIE 

numer 

ewidencyjny: 

UK 4/99 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

"SOKÓŁ" 

 

USTRONIE 

MORSKIE 

Ewidencja 

Starosty 

Kołobrzeskiego 

NIE 

 

Źródło: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ 

            http://powiat.kolobrzeg.pl/strona-394-wykaz_organizacji.html 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
http://powiat.kolobrzeg.pl/strona-394-wykaz_organizacji.html
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 Na koniec 2018 roku, dwa z ww stowarzyszeń  wystąpiło z wnioskiem o likwidację tj.  

0000491021 
STOWARZYSZENIE OGRODOWE "PRZYMORZE" W 

LIKWIDACJI 
WIENIOTOWO 

Rejestr 

Stowarzyszeń 

0000532977 
STOWARZYSZENIE "NAVITAS" W RUSOWIE W 

LIKWIDACJI 
RUSOWO 

Rejestr 

Stowarzyszeń 

 

17 grudnia do grona stowarzyszeń gminy Ustronie Morskie dołączyło Koło Gospodyń Wiejskich                 

w Rusowie, które zostało wpisane do rejestru Prezesa ARiMR pod numerem 3208070001. 

 

W 2018 r. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz „Roczny Program współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na rok 2018” ogłoszono jeden konkurs.  

W ramach tego konkursu określono dwa obszary zadań publicznych: 

1.  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

- prowadzenie systematycznych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu 

różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, 

organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie, 

organizacja systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych, organizacja                   

i udział w rozgrywkach i zawodach sportowych.  

 

2. W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej określono m.in. następujące  działania:  

- realizacja programów socjoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

patologiami społecznymi, organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Ustronie Morskie, wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.  

 

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje pozarządowe. Umowy podpisano z dwoma stowarzyszeniami 

na łączną kwotę 165.000,00 zł, w tym: 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu - organizacji pozarządowej Kwota dotacji 

 

1. 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu 

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”  

w Ustroniu Morskim,  

ul. Woj. Polskiego 8, 78-111 Ustronie 

Morskie, NIP  - 671 175 47 65  

90.000,00 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu 

Fundacja „Pływamy i Ratujemy” ul. 

Łopuskiego 38, 78 – 100 Kołobrzeg, 

0,00 
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KRS 0000694820 

 

3. 

 

Ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział 

Okręgowy  Koszalin 

ul. M.J. Piłsudskiego 11-15 Koszalin,  

NIP – 669-106-19-11  

75.000,00  

 

 W trybie art. 19 a ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małych 

grantów dotację w 2018 r. przyznano: 

 Fundacji Pływamy i Ratujemy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

(wyłanianie talentów pływackich) – 20.000,00 zł. 

 Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej FENIKS z Kołobrzegu -  

7.500,00 zł  

 Polskiemu Związku Niewidomych na prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie 

marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową - 

2.800,00 zł. 

 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463                   

z późn. zm.)oraz Uchwały Nr XLV/320/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie 

Morskie  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 8 poz. 119),                                   

Uchwały Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę 

Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12.07.2012 r. poz. 1613)                     

oraz Uchwały Nr LII/369/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 czerwca 2014 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 

gminę ogłoszono jeden konkurs.  

 

Do ww. konkursu przystąpiła jedna organizacja. Wsparcie finansowe na zadanie z zakresu rozwoju 

sportu – piłki nożnej w gminie Ustronie Morskie otrzymało stowarzyszenie kultury fizycznej: 

Lp. Nazwa zadania  Nazwa podmiotu - organizacji 

pozarządowej 

Kwota dotacji 

 

1. 

wsparcie finansowe zadań z 

zakresu rozwoju sportu –piłki 

nożnej w 2018 r.  

w gminie Ustronie Morskie   

Nadmorski Klub Sportowy 

„ASTRA” ul. Woj. Polskiego 24 

B, 78 – 111 Ustronie Morskie,  

NIP – 671-153-05-28 

 

280.000,00 zł 
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 Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora  

Gmina Ustronie Morskie wspólnie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego realizuje 

cele Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014  –  

2020  pn.  Region  dla  Rodziny. Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych zwiększanie 

szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, 

promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku. Program promuje również wartości wieku 

dojrzałego, poprzez włączanie osób 60+ w aktywność społeczną;  wspieranie seniorów w regionie,                 

w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej; oraz  zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury 

i innych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

W ramach programu Referat Promocji i Rozwoju przyjmuje wnioski i wydaje dla uprawnionych 

mieszkańców gminy: Zachodniopomorskie Karty Rodziny i Zachodniopomorskie Karty Seniora.  

W 2018 r. wsparcie w ramach ww. programów otrzymało 11 mieszkańców gminy w  ramach 

Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,  oraz - 18 osób w ramach Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

 Przestępczość w gminie 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy złożono 110 zawiadomień o możliwości 

popełnienia przestępstwa/wykroczenia. Postępowania przygotowawcze były prowadzone w 50 

przypadkach, zaś w przypadku 60 postępowań organy prowadzące postępowanie stwierdziły 

wypełnienie znamion czynów zabronionych. 

Czyny zabronione: 

 przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 5 % wszystkich czynów, 

 przeciwko mieniu – 20 %, 

 dotyczące przestępstw gospodarczych – 2 %. 

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące art.178a par.1 Kk 

Akcje informacyjne i prewencyjne prowadzono w SP oraz wśród emerytów. 

 Edukacja 

W gminie Ustronie Morskie w 2018 r. funkcjonowała jedna szkoła podstawowa. 

Wydatki w gminie na oświatę wynosiły 3.953.794,05 zł, z czego 2.541.058,59 zł (64,27 %) pokryte 

zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

We wrześniu 2018 r. naukę w Szkole Podstawowej rozpoczęło 304 uczniów.  

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na szkołę z budżetu gminy wyniosły 13.383,64 zł 

Do czerwca 2018 trzech uczniów korzystało z nauczania indywidualnego, a od października - jeden 

uczeń. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 18 (17,9) uczniów.  

W szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego: 

 obowiązkowego – języka angielskiego (kl. 1 - 8 i oddziały gimn.) i języka niemieckiego (kl. 7 

- 8 i oddz. gimn.)  

 oraz dodatkowego – j. niemieckiego – (kl. 1 - 6)  uczyło się 213 uczniów. 
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W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej zatrudnionych było 37 nauczycieli (34,89                             

w przeliczeniu na pełne etaty) w tym 20 nauczycieli mianowanych, 17 nauczycieli dyplomowanych. 

W listopadzie 1 nauczyciel przeszedł na emeryturę. 

W ciągu 2018 r. zatrudniono – 4 nauczycieli (3,6 w przeliczeniu na pełne etaty), 5 nauczycielom 

wygasł stosunek pracy, 1 nauczyciel przeszedł na emeryturę (3,5 w przeliczeniu na pełne etaty). Na 

jednego nauczyciela przypada średnio 9 (8,7) uczniów. 

W 2018 r. szkołę ukończyło 31 uczniów. Wszyscy pozostali uczniowie (262) uzyskali promocję do 

kolejnej klasy. 

Dyrektor szkoły w 2018 r. przyznał 57 uczniom stypendia naukowe. Wyniosły one 8.000 zł.  

139 uczniów uprawnionych do dowożenia (46,9 % wszystkich uczniów szkoły), dojeżdżało do szkoły 

zorganizowanym przez gminę dowozem. 1 uczeń ( 0,34 %) był dowożony przez rodziców. 

 

 Dowóz dzieci do szkoły i przedszkola 

W 2018 r. dowóz dzieci do przedszkola i szkoły realizowany był w ramach zadania GOSiR. 

Wykonawca wyłoniony został w ramach przetargu nieograniczonego. Umowa obejmowała okres 

realizacji od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.Koszt zadania w 2018 r. wyniósł 163.814,40 zł 

brutto. Z danych uzyskanych ze Szkoły Podstawowej średnia liczba dzieci objęta dowozem wyniosła 

139 uczniów + 14 dzieci przedszkolnych letnich objętych obowiązkiem szkolnym.  

 

 Przedszkole 

W 2018 r. w gminie Ustronie Morskie funkcjonowało 1 przedszkole gminne. Do przedszkola 

uczęszczało 143 dzieci, w tym 75 dziewcząt i 68 chłopców. Do przedszkola uczęszczały 

dzieci z następujących roczników: 

 Rocznik 2012–  40 dzieci, w tym 23 dziewcząt i 17 chłopców 

 Rocznik 2013 – 29 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 19 chłopców 

 Rocznik 2014 – 27 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 14 chłopców  

 Rocznik 2015 – 29 dzieci, w tym 17 dziewcząt i 12 chłopców 

 Rocznik 2016 – 18 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 6 chłopców 

 Rocznik 2011 – 1 chłopiec (odroczenie - Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w 

Kołobrzegu) 

W 2018 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała : 1.997.225,61 zł z czego: 

a) Wydatki bieżące - 1.849.475,98 zł. 

b) Wydatki majątkowe – 147.749,63 zł. 

Przedszkole zrealizowało następujące inicjatywy: 

1. Ogólnopolski dzień przedszkolaka. 

2. Pasowanie na przedszkolaka. 

3. Urodziny Kubusia Puchatka-zajęcia integracyjne między grupami. 
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4. Światowy dzień zwierząt- zbiór dla schroniska karmy i materiałów – wycieczka do 

schroniska ,,Reks” w Kołobrzegu. 

  

5. Festiwal piosenki patriotycznej we współpracy z GOK. 

6. Patriotyzm lokalny- pogadanka, poznanie symboli swojej miejscowości- GOK 

7. ,,Bezpieczny przedszkolak-  spotkanie z policją w przedszkolu. 

8.  Święto dyni/ halloween.  

9. Dzień Niepodległości - koncert w GOK. 

10. Czytanie  polskich legend , zaśpiewanie hymnu Polski. 

11. Dzień pluszowego misia. 

12. Andrzejki. 

13. Konkurs na kartkę świąteczną. 

14. Mikołajki.  

15. Warsztaty piernikowe ( z rodzicami). 

16. Jasełka dla przedszkola i podopiecznych GOPS. 

17. Bal karnawałowy. 

18. WOŚP we współpracy z GOK. 

19. Dzień babci i dziadka. 

20. Walentynki- dzień serca. 

21. Powitanie wiosny- kolorowy korowód ulicami Ustronia. 

22. Warsztaty wielkanocne z rodzicami, konkursy na kartkę wielkanocną. 

23. Międzynarodowy Dzień Książki-spotkanie z bibliotekarką.       

24. Światowy Dzień  Ziemi- zajęcia ekologiczne, integracyjne między grupami, spotkanie 

z pracownikiem ,,Ochrony środowiska”. 

25. Akcja ,,dzieci zbierają ekośmieci”. 

26. Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 

27. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

28. Spotkanie ze strażakami. 

29. Dzień Matki i Dzień Ojca. 

30. Pożegnanie starszaków. 

31. Projekt ,,Mały patriota” 

32.   Program ,,Kreatywny przedszkolak”  

33.   Program ,,Zdrowy przedszkolak” 

34.   Program ,,Czyste powietrze” 

35.   Program ,,Zdrowe zęby mamy – marchewkę zjadamy” 

36. Program ,,Ustronie wczoraj –dziś -jutro”. 

37. Program ,,Potrafię więcej”. 

38.   Program  ,,Tańczące przedszkolaki” 

39.   Akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom” 

40.  „Festiwal piosenki przedszkolnej” – w Kołobrzegu. 

41.   Festiwal przedszkoli daltońskich ,,Najazd gwiazd”- w Koszalinie 

42. Wymiana pocztówkowa- korespondencja między przedszkolami z całej Polski. 
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43. Edukacja według planu daltońskiego, wdrażanie pedagogiki daltońskiej- 

samodzielność, współpraca, odpowiedzialność –warsztaty kulinarne, zajęcia twórcze i 

taneczne-  proces certyfikacji placówki.  

44. Eksperymenty i doświadczenia –daltońskie środy, współpraca między grupami. 

45. Przedszkolny konkurs matematyczny dla sześciolatków. 

46. Teatr dla dzieci ,,Smerfy”- rodzice aktorami, przedstawienie w GOK-u. 

47. Festyn rodzinny na dzień dziecka. 

48. Wycieczki : gospodarstwo agroturystyczne, sale zabaw i zajęć kreatywnych w 

Kołobrzegu (Babakuba) i Koszalinie, fabryka bombek w Koszalinie, Skansen chleba 

w Ustroniu, Muzeum Oręża w Kołobrzegu, Placówka Straży Granicznej w 

Kołobrzegu, Pomerania Fan Park – Dygowo, ,,ciuchcią” po Ustroniu i Sianożętach, 

spektakle teatralne w RCK-u  w Kołobrzegu (maj, październik), seanse kinowe w 

Koszalinie, wyjścia do miejscowej biblioteki. 

 

 Biblioteka 

W gminie w 2018 roku funkcjonowała Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie z jedną filią                  

w Rusowie.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 28.365 wol., zaś na koniec roku 28.104 wol.                 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 767 wol. na dzień 1 stycznia 

2018 oraz  760 vol. na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2018 r. biblioteka zapewniała możliwość 

wypożyczenia audiobooków, z czego skorzystało 12 mieszkanek i mieszkańców. Zbiory 

audiowizualne w 2018 roku nie  zostały wzbogacone o żadną pozycję.                                                                                                                          

Na koniec 2017 roku było zarejestrowanych  1035 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 

2018 liczba ta wyniosła 979 czytelników.  W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało   

12.285 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali  łącznie z 17.051 woluminów, co stanowi  538 

wol. wypożyczeń na 100 mieszkańców.  W ubiegłym  roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. 

następujące pozycje z tzw. literatury kobiecej,  a wśród niej powieści polskich autorek, takich jak 

m.in. : Gabriela Gargaś, Joanna Jax, Krystyna Mirek, Magdalena Majcher, Agnieszka Krawczyk, Olga 

Rudnicka, Karolina Wilczyńska,  Agata Przybyłek, Magdalena Kordel, Dorota Schrammek, Anna 

Karpińska, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Katarzyna Michalak, Magdalena Witkiewicz.                                                                                                                            

Zakupiono również książki o tematyce kryminalnej i sensacyjnej, takich autorów jak : Remigiusz 

Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski, Marta Zaborowska, Katarzyna Bonda, Katarzyna 

Puzyńska, Hanna Greń i Małgorzata Rogala, Leszek Herman.                                                                                              

Wśród  pisarzy obcego pochodzenia o tematyce sensacyjnej zakupiono książki następujących  

autorów: Chris Carter, Lee Child, Jo Nesbo, David Baldacci, Bernard Minier, Harlan Coben, B.A. 

Paris, Jorn Lier Horst, Clive Cussler.                                                                                                                                               

Dla miłośników fantasy do księgozbioru  biblioteki  zakupiono książki  Petera V. Bretta, Terry 

Goodkinda, Davida Webera, Stephena Kinga, Georga R.R. Martina, M.L. Kossakowkiej, Jacka 

Piekary, Andrzeja Pilipiuka, Jarosława Grzędowicza.                                                                                                          
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Z myślą o czytelnikach wymagających zakupiono książki Szczepana Twardocha, Manueli 

Gretkowskiej, Olgi Tokarczuk, Mai Lund, Tammy Robinson, Michel Bussi, Marii Nurowskiej, 

Merciera  Pascal,    Johna Boyne,  Michelle Cohen, Cristina Caboni, Holly Ringland, Jakuba 

Małeckiego , Natalii Baszile.  Dla czytelnikach lubiących literaturę faktu do zbiorów biblioteki  

wpłynęły takie pozycje jak :  „Spod zamarzniętych powiek” A. Bielecki, „Na wschód od zachodu”                   

W. Jagielski, „Podwójne życie reporterki. Fallaci, Torańska” R. Grzela, „Nieznane więzi natury” P. 

Wohlleben, „Z nienawiści do kobiet” J. Kopińska, „Dziewczyny z Dubaju” P. Krysiak, „Zbrodnie  z 

namiętności” S. Koper,  „Skazy na pancerzach” P. Zychowicz, „Tatuażysta z Auschwitz” H. Moris, 

„Snajperki” L. Winogrdowa, „Mali bogowie” P. Reszka, „Komeda” M. Grzebałkowska, „Kresy na 

Pomorzu” M.A. Koprowski. Z myślą o dzieciach i młodzieży w 2018 roku zakupiono książki 

następujących autorów Martina Widmarka, Jeffa Kinneya, Grzegorza  Kasdepke , Zofii Staneckiej, 

Lizy Pichon, Johna Flanagana, Johna Greena, Andrzeja Maleszki, Colleen Hoover.                                                                                                          

Biblioteka w Ustroniu zatrudniała 2 bibliotekarzy na pełen etat oraz księgową na 1/4 , zaś w jej filii 1                                    

bibliotekarza na ½ etatu.  W ciągu roku, z powodu  długotrwałej nieobecności bibliotekarza z powodu 

choroby, była zatrudniona dodatkowa osoba do obsługi użytkowników biblioteki na umowę-zlecenie.                   

W bibliotece użytkowano 10 komputerów, w tym 7 komputerów z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu. Katalog on-line zapewniała biblioteka w Ustroniu oraz jej filia w Rusowie. Obie biblioteki 

zapewniają możliwość zdalnego ( internetowego) składania zamówień i rezerwacji.                                       

W 2018 r. biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem różnych działań kulturalno-

oświatowych, mających na celu promocje czytelnictwa, takich jak :  Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy,obchody Walentynek z grupa przedszkolną „Motylki” oraz „Koniki Morskie”, przedstawienie 

teatralne „Humbabumbabang”, obchody Międzynarodowego Dnia Czekolady z grupa przedszkolną 

„Koniki Morskie”, spotkanie autorskiego z Panią Dorotą Schrammek oraz spotkanie poświęcone 

pamięci Marty Maliszewskiej, Noc Muzeów, Narodowe Czytanie, spotkanie z grupa przedszkolną 

„Kotki”, którego tematem była jesień,  obchody Dnia Niepodległości. Przez cały rok, w ramach 

„Kącika ilustratora”, biblioteka prezentowała prace plastyczne, inspirowane wierszami i bajkami.                                         

W wydarzeniach, w których biblioteka była głównym organizatorem  wzięło udział 731 mieszkańców. 

Jedynym wydatkiem,  w kwocie 350 zł., było wynagrodzenie dla autorki  książek za spotkanie 

autorskie, wszystkie inne wydarzenia,  promujące czytelnictwo, były zorganizowane bez kosztów 

poniesionych z budżetu biblioteki.                                                                                                                         

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 211.724 zł.  
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 Ośrodek kultury i świetlice 

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy Uchwały  

Nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986 r. Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16 listopada 

2001 r. stając się Samorządową Instytucją Kultury. Gminny Ośrodek Kultury zakresem 

działania obejmuje Gminę Ustronie Morskie. Siedziba GOK znajduje się przy                                     

ul. Nadbrzeżnej 20.  

Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach: 

1. Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20 

2. świetlica wiejska w Gwiździe 

3. świetlica wiejska w Kukince 

4. świetlica wiejska w Kukini 

5. świetlica wiejska w Rusowie 

Zadania zrealizowane z zakresu wydarzeń /większość zadań zrealizowana wspólnie                   

z UG, BP, SP i Przedszkolem/ 

1. Cykliczne imprezy: 

- Przywitanie Nowego Roku  

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

- Warsztaty Satyry, Karykatury i Dobrego Humoru „MORKA”. 

- Pokazy ratownictwa wodnego, w ramach przekazania Certyfikatu Jakości 

„PRZYJAZNA PLAŻA” dla Ustronia Morskiego. 

- Festiwal Ryby w Ustroniu Morskim 

- Festiwal Rękodzieła “Arte Mare”. 

- TEATR TAŃCA KWIECISTE GWIAZDY z Ukrainy. 

- Gminne Święto Plonów w Ustroniu Morskim.  

- XI Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonalnej Gminy Ustronie Morskie „Nasi 

Twórcy” 

2. Ferie zimowe w Ustroniu Morskim: 

– warsztaty fotograficzne  

– warsztaty modelarskie  

– warsztaty kulinarne  

– warsztaty plastyczne 

– warsztaty bębniarskie  

3. Ferie zimowe w Rusowie: 

– zajęcia w Sali sportowej - gry i zabawy zręcznościowe 

– zajęcia w świetlicy „MELMAK”, turniej bilarda 

– warsztaty modelarskie  

– rozrywki w piłkarzyki 

– zajęcia na basenie 

– warsztaty kulinarne w KGW 

4. Koncerty:  

- Kolęd i Pastorałek – wykonaniu chóru „Pionier” z Kołobrzegu 

- koncert Pawła Orkisza 

- koncert Zespołu Folklorystycznego "Złote Kłosy" 

- II edycja wakacyjnego Festiwalu „Summer House Family. 
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- koncert Płynny Polar na scenie przed GOK 

- koncert Chóru Kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego 

- koncert w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej "Morka" Z okazji setnej rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

5. Turniej Gier Planszowych i Fabularnych. 

6. Dni Ustronia Morskiego: 

- Zawody Sportowo-Pożarnicze w Ustroniu Morskim 

- Program dla dzieci gry, zabawy, animacje dla rodzin 

- XV Turniej piłkarski im. Mariana Molcana 

- Koncert majowy zespołów: „Sarbianie” z Sarbii, „Złota Ryba”& „Narybek” z 

Ustronia Morskiego,  „Kanon” z Mieściska 

7. Spotkania autorskie: 

- "Fabryka Wiatru" z Beatą Mieczkowską - Miśtak.  

- „Dom, którego nie było” z Dorotą Schrammek. 

8.  Spektakle teatralne: 

- Warsztaty Interdyscyplinarna grupa przedszkolna GOK z przedstawieniem "Aniołek 

najładniejszy", oraz występ zespołu „Złote Rybki” – koncert kolęd 

- pt. „Humba Bumba Bang” 

- pt. "Być Kobietą". 

- przedstawienie pt. Smerfy - z okazji Dnia Dziecka występ rodziców „Pszczółek”. 

- Młodzieżowa Grupa Teatralna MDM pt. "Wiedźmy" wg Grzegorza Śmiałka. 

- występy dziecięcych grup teatralnych oraz zespołów wokalnych z okazji spotkania 

Bożonarodzeniowe 

9. Wystawy: 

- wystawa fotograficzna pn. „CZARNO BIAŁE I W KOLORZE”. Prace prezentowali 

Anna Klinkosz, Romuald Długosz, Marek Jóźków oraz Dariusz Pellowski. 

- Wernisaż wystawy fotograficznej "Ustronianki Wianki" 

- Noc Muzeum 

- Wernisaż wystawy poplenerowej uczestników warsztatów malarskich prowadzonych 

przez dr Sybillę Skałubę 

- Wernisaż prac malarskich podczas pleneru w Ustroniu Morskim. W plenerze brały 

udział artyści z Polski i Ukrainy: Maria Kociumbas i Marina Rozhnjatowskaja. 

Kuratorem pleneru jest Jerzy Tandecki. 

- wystawę malarstwa Małgorzaty Słoniewicz "Jurata - bogini mórz" 

10. Sołeckie imprezy m.in. 

- bale karnawałowe, mikołajkowe  

- imprezy w ramach Dnia Dziecka 

- festyny  

- pikniki 

11. Warsztaty prowadzone przez GMINNY OŚRODEK KULTURY: 

- plastyczne 

- muzyczne 

- taneczne Ustronie Morskie i Rusowo  

-  breakdance  

- fotograficzne  
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- teatralne  

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział od 15 os. do 900 osób . Koszty na organizację 

imprez poniesione zostały z budżetu GOK oraz wsparcie finansowe z Urzędu Gminy.  

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim funkcjonują dwa zespoły „Złote 

Rybki” oraz STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”. Zespoły uczestniczą                            

w ważnych uroczystościach i imprezach na terenie gminy oraz reprezentują Ustronie Morskie 

w wojewódzkich i ogólnopolskich w konkursach.  

 Trzy warsztaty teatralne.  

 Teatr GOK-Q spektakle :  

- „Tobie”. Oparte zostało na, napisanych w nowatorskiej gatunku, tekstach poetyckich 

Krzysztofa Taudula. 

- „Metamorfoza” J. Sokolnicki  

- "Bajka o szczęściu" 

- "Moc prezentów" 

- spektakl "O żabkach i żuczku" 

- spektakl "Być Kobietą" 

- spektakl „Humba Bumba Bang” 

- spektakl "Być Kobietą cz. 2" 

DZIECIĘCE:  

- „Nie rób scen” -Spektakl lalkowy pt. „Bardzo niebezpieczne zajączki” J. Jurek RUPY 

-  „Kto powiedział miau” - Spektakl  

- „Czacha dymi” Spektakl pt. „Królewna Śnieżka i pięciu krasnoludków”. T. Gorzka-

Kmieć 

- "Tęczowe dzieciaki" Spektakl "O żabkach i żuczku" 

- "Dzieciaki z naszej paki" Spektakl "Sceny z życia smoków" 

GRUPY MŁODZIEŻOWE MDM: 

- "Wiedźmy" wg Grzegorza Śmiałka. 

Tytuły i wyróżnienia: 

Zespół „Złota Rybka”  

 II miejsce w kategorii „zespoły śpiewacze 2017” w Tychowie.  

 II miejsce w kategorii muzyka w Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu 

Seniorów „ARS 2018” 

 Wyróżnienia dla zespołów teatralnych na Powiatowym Przeglądzie Teatrów 

Amatorskich, który odbył się w kołobrzeskim RCK. W kategorii dziecięcej teatrzyk 

"Dzieciaki z Naszej Paki" ze spektaklem "Opowiem ci bajeczkę", w kategorii 

gimnazjalnej teatr "MDM" ze spektaklem "Wizja" oraz w kategorii dorosłych teatr 

"GO - Q" ze spektaklem "Być Kobietą".  

 

Dotacja Gminy na działalność GOK w roku 2018 wyniosła 875.000 zł. 
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 Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które ze względu 

na wyposażenie, przeszkolenie i teren działania można umownie podzielić na  2 

kategorie: 

1. Jednostka „S 3”, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 

z Ustronia Morskiego (włączona została w 1995 roku), dla której rejonem działania 

jest teren powiatu, a w ramach obwodu operacyjnego cały kraj.                 

 Z tego tytułu jednostka otrzymała dofinansowanie do swojej działalności z MSWiA                  

w kwocie 3049,00 zł na wydatki bieżące i Komendanta Głównego PSP w kwocie 

250.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. 

2. Jednostki typu „S 1" w następujących miejscowościach: Kukinia i Rusowo, dla 

których rejonem działania jest teren gminy. 

Pod względem posiadanego wyposażenia i wyszkolenia jednostka z OSP Ustronie Morskie 

jest w pełni przygotowana do prowadzenia samodzielnych akcji. Nieco gorzej przedstawia 

się sytuacja w jednostce OSP Rusowo i OSP Kukinia, w których oprócz braków                    

w wyposażeniu sprzętowym, który ze względu na swe specjalistyczne zastosowanie 

jest bardzo drogi, pojawiają się problemy z pozyskiwaniem odpowiednich kandydatów do 

przeszkolenia i obsługi tych urządzeń. 

Wszystkie wymienione jednostki OSP posiadają remizy w użyczeniu od gminy: w OSP 

Rusowo i Kukinia są ogrzewane elektrycznie, natomiast w OSP Ustronie Morskie 

gazowe, remizy podłączone są do sieci wodno - kanalizacyjnej. 

W strukturach straży działa członków czynnych 104 druhów (w tym mężczyzn 85, 

kobiet 19) wspierających 8, honorowych 6. 

W OSP Ustronie Morskie i Rusowo działa Kobieca Drużyna Pożarnicza, natomiast               

w OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo działają Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze, które liczą 40 członków.    

Zebrania sprawozdawcze odbyły się we wszystkich jednostkach. W zebraniach 

uczestniczyli członkowie czynni, MDP, członkowie władz oddziałów Związku OSP 

RP: gminnego, powiatowego, Wójt Gminy i przedstawiciele PSP. 

Zarządom udzielone zostało absolutoriom, przyjęto sprawozdania z działalności                    

i sprawozdania  finansowe za poprzedni rok. Zatwierdzono plany działalności i plany 

finansowe na 2019 r.   

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

działających na terenie Gminy Ustronie Morskie za 2018 rok zostało przedstawione 

podczas sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2019 r. 
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 Gminna jednostka budżetowa 

 

W gminie funkcjonuje jednostka budżetowa pn. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

W planie finansowym na rok 2018 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie  5 900 213,34 zł 

oraz dochody w wysokości  2 844 775,00 zł. Zostały one wykonane w 98,74 %. 

Wskaźnik zatrudnienia na początku 2018 r. wynosił 95,75%, zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. 114,54%. 

Przyczyną wzrostu było zatrudnienie dwóch osób na umowę na czas określony, na czas zastępstwa 

spowodowanego długotrwałą chorobą dwóch pracowników GOSIR w Ustroniu Morskim.                    

Ponadto w 2018 r. GOSIR w Ustroniu Morskim zatrudnił na okres od 26 kwietnia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 dwóch pracowników w dziale gospodarki komunalnej w ramach umowy z PUP 

Kołobrzegu na tzw. roboty publiczne.  

Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2018: Ogółem  48 osób, w tym 15 kobiet i 33 mężczyzn   

 

Wykształcenie Kobieta Mężczyzna 
Wyższe - 4 

Średnie 7 8 

Zawodowe 8 16 

Podstawowe - 5 

 

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018 wyniosło 3.243,00 zł.  

Jednostka zrealizowała następujące Inwestycje: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie 

Morskie, w ramach której wybudowano: 3 punkty świetlne w miejscowości Kukinia, 1 punkt 

oświetleniowy w miejscowości Rusowo, 7 punktów świetlnych w miejscowości Olszyna, 7 punktów 

świetlnych w miejscowości Sianożęty, 1 punkt oświetleniowy w miejscowości Gwizd oraz 16 

punktów świetlnych w miejscowości Ustronie Morskie. Łączna wartość zrealizowanego zadania 

inwestycyjnego to kwota  306 326,00 zł. 

Jednostka dokonała również zakupów inwestycyjnych za łączną kwotę 205 201,98 zł. Zakupy te 

dotyczyły sprzętu specjalistycznego na potrzeby jednostki tj. ciągnika Zetor Proxima GP 100 oraz 

profesjonalnej maszyny czyszczącej plażę basenową CSR Helios. 

121 382 osób skorzystało z obiektu CSR Helios w 2018 r. Dla porównania w 2017 z obiektu 

skorzystało 119 563 osoby. Wpływy ze sprzedaży biletów CSR Helios na koniec 2018 r. wyniosły  

1 109 466,23 zł. 

 

 Spółka gminna 

W roku 2018 r. w spółce Gminna Energia Ustronie Morskie uzyskano przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów w wysokości 740.740,61 zł, natomiast koszty działalności operacyjnej wyniosły  

1.177.416,91, w tym amortyzacja wyniosła 359.400,48 zł. Biorąc pod uwagę przychody minus koszty 

należy stwierdzić, że w roku 2018 spółka zamknęła się stratą w wysokości 436.676,30 zł 
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W zarządzie spółki zasiadali: Prezes Zarządu – Piotr Byczkowiak 

Aktywa spółki na koniec roku 2018 wynoszą 6.932.009,33 zł 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 1043,476 MWh, 

co przedkłada się na sprzedaż netto w kwocie 194.087,09 zł.  

 

 

Zestawienie produkcji farma 2018 

 

NR. Miesiąc 

Mwh Tradea (wartości 

zgodne z GPZ) 

Wartość 

netto  Wartość brutto 

1 Styczeń 8,894 1654,28 2034,77 

2 Luty 46,37 8624,82 10608,53 

3 Marzec 86,918 16166,748 19885,1 

4 Kwiecień 131,66 24488,76 30121,17 

5 Maj 177,687 33049,78 40651,23 

6 Czerwiec 153,826 28611,64 35192,31 

7 Lipiec 134,179 24960,64 30701,59 

8 Sierpień 120,361 22387,15 27536,19 

9 Wrzesień 95,457 17755 21838,65 

10 Październik 47,637 8860,48 10898,39 

11 Listopad 33,762 6279,73 7724,07 

12 Grudzień  6,71 1248,06 1535,11 

Razem:   1043,461 194.087,09 238.727,11 

 

W omawianym okresie Spółka złożyła wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie 1043,479  

świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w instalacji OZE za okres 

od 01.01.2018 do 31.12.2018r. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiada zarejestrowanych 3.301,299 świadectw pochodzenia 

na Towarowej Giełdzie Energii.  
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 Przedsiębiorcy 

Od 1 stycznia 2012 roku ewidencja  działalności  gospodarczej dla osób fizycznych jest prowadzona 

przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  . Dotychczas za pośrednictwem Urzędu Gminy 

w Ustroniu Morskie przedsiębiorcy dokonali 9.150 wpisów . W roku 2018 - 66 osób za 

pośrednictwem tut. Urzędu  założyło firmę, 167 osób  dokonało zmian we wpisie, 512 zawiesiło 

działalność , 438 wznowiło  prowadzenie działalności 49 osób zakończyło i wykreśliło z ewidencji 

prowadzenie działalności. Razem w roku 2018 przyjęto 1232 wnioski. 

Według danych GUS na terenie gminy prowadzi działalność  gospodarczą   34 spółki  posiadające 

osobowość prawną ,  natomiast raport  CEIDG wykazuje 980 wpisów niewykreślonych dla głównego 

miejsca wykonywania działalności na terenie gminy . Natomiast  734 mieszkańców gminy prowadzi 

działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. 

Raport gminny w CEIDG o przedsiębiorcach działających na terenie gminy pod względem rodzaju 

wykonywanej działalności wykazuje, że najwięcej bo 962 przedsiębiorców prowadzi usługi  

noclegowe turystyczne(kod PKD 5520Z), a  266 usługi gastronomiczne gastronomiczną (kod PKD 

5610A), 194 przedsiębiorców prowadzących działalność handlową ( wg kodu PKD 4711Z, 4719Z) 

oraz  77 (wg kodu PKD 4789Z).Na terenie Ustronia Morskiego działają 4 hotele. Pozostałe znaczące  

branże to usługi budowlane, usługi transportowe.  

 

 Planowanie przestrzenne 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

38,76 % powierzchni gminy, a na koniec roku – 40,7 %. Ostatnia ocena aktualności mpzp 

dokonana była w 2011 r. (w 2018 roku  sporządzono nową analizę zmian                                                    

w zagospodarowaniu przestrzennym  Gminy Ustronie Morskie, ocenę  postępów                               

w opracowaniu planów miejscowych, wieloletnie programy sporządzania planów 

miejscowych w nawiązaniu do ustaleń Studium) 

Na terenie Gminy Ustronie Morskie obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustronie Morskie, przyjęte uchwałą Nr  XLV/370/2018 

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 września 2018 r. W studium  dokonano porównania  

maksymalnego w skali  Gminy zapotrzebowania  na nową zabudowę  oraz sumy powierzchni  

użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, tj. 937212 m
2 

(maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę ) - ( 193745 m
2 

(Chłonność, położonych na terenie gminy, 

obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 

jednostki osadniczej) + 464012 m
2
 (chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów 

przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, rozumianą jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy) 
 
= 279455 m

2
. Maksymalnie w skali  Gminy zapotrzebowanie na 

nową zabudowę  przekracza sumę powierzchni  użytkowej zabudowy w podziale na funkcje  

zabudowy w związku z tym przewiduje się lokalizacje nowej zabudowy  poza obszarami  objętymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  oraz poza zwartymi  strukturami  

funkcjonalno- przestrzennymi  jednostek osadniczych.   
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W 2018 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły: 

 przebudowy napowietrznej linii energetycznej  linii 15kV nr 57 relacji GPZ Ustronie 

Morskie - Bagicz, 

 budowy gazociągu  średniego ciśnienia do 63 PE 100 w obrębie ewidencyjnym 

Ustronie Morskie, 

  przebudowa linii napowietrznej na  napowietrzną  izolowaną wraz z  wymianą 

przyłączy i stanowisk słupowych w obrębie ewidencyjnym Rusowo. 

 

Ponadto prowadzono 15 spraw w zakresie wydania warunków zabudowy. Wydano łącznie 12 

decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 

 3 decyzje  odmawiające ustalenia  warunków zabudowy, 

 2 decyzje przeniesienia wydanych warunków zabudowy, 

 3 decyzje zmiany ustalonych warunków zabudowy, 

 4 decyzje ustalające warunki zabudowy. 

Wydane decyzje dotyczyły  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w ramach  zabudowy zagrodowej,  zabudowy usługowej oraz 

budowy budynku  gospodarczego  w ramach zabudowy zagrodowej. 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz  decyzji                          

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –  do 65 dni. W okresie tym  Organ, 

sprawdza złożony wniosek, wzywa do uzupełnienia  braków formalnych wniosku, przesyła 

wniosek do architekta  celem opracowania projektu decyzji, przesyła projekt decyzji do  

organów uzgadniających, a następnie po  otrzymaniu  uzgodnień wydaje decyzję.  

 W 2018 roku wydano: 

-  wypisy i wyrysy z mpzp  w ilości - 161 

-  zaświadczeń związanych z obrotem nieruchomościami  w ilości – 154. 

 

 Opłata adiacencka  

Ustalana z tytułu podziału nieruchomości.  W 2018 r.  prowadzono  20 postępowań, w tym 

wydano 18 decyzji: 

 2 decyzje wydane przez wójta zostały zaskarżone do samorządowego kolegium 

odwoławczego ( 11%), w tym  1 decyzja zaskarżona została uchylona  (5%). 
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 Gospodarka nieruchomościami: 

W 2018 roku przeprowadzono 19 przetargów na zbycie nieruchomości. 

Sprzedaż mienia komunalnego  ( od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.).   

W roku 2018  sprzedano ogółem: 1,9049 ha gruntów.  

Lp Rodzaj sprzedanej 

nieruchomości 

Numer 

działki  

Powierzchnia 

działki 

Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie 

1 Grunt niezabudowany 992 0,1155 

2 Grunt niezabudowany 445/25 0,4479 

3 Grunt niezabudowany 998 0,1199 

4 Grunt niezabudowany 354/8 0,0254 

5 Grunt niezabudowany 354/9 0,0060 

6 Grunt niezabudowany 1027 0,0088 

7 Grunt niezabudowany 1002 0,1087 

Obręb ewidencyjny Sianożęty 

1 Grunt niezabudowany 524 0,0653 

2 Grunt niezabudowany 525 0,0339 

3 Grunt niezabudowany 619 0,0650 

4 Grunt niezabudowany 528 0,0502 

5 Grunt niezabudowany 537/3 0,0977 

6 Grunt niezabudowany 526 0,0455 

Obręb ewidencyjny Wieniotowo 

1 Grunt niezabudowany 1/25 0,1422 

2 Grunt niezabudowany 1/26 0,1422 

3 Grunt niezabudowany 1/33 0,1419 

4 Grunt niezabudowany 1/44 0,1425 

5 Grunt niezabudowany 1/28 0,1421 

6 Grunt niezabudowany 1/48 0,0042 

Razem 1,9049 
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 Nabycie mienia komunalnego ( od. 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)  

W roku 2018  Gmina Ustronie Morskie  na mienie komunalne nabyła ogółem: 1,2884 ha. 

 

Lp Rodzaj nabytej 

nieruchomości 

 Nr działki  Powierzchnia 

działki w ha 

Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie 

1 Grunty niezabudowane 21/4,21/8,21/9 0,1851 

2 Grunty  niezabudowane 445/5 0,4479 

3 Grunt, na którym 

urządzona została 

promenada nadmorska 

242/1 0,0196 

4 Grunt  niezabudowany 502/6 0,2541 

5 Grunt pod poszerzenie 

pasa drogowego  

556/35,556/37,5

56/39,556/41,55

6/43 556/45, 

556/47,557/15,5

57/17, 

566/8,566/9 

0,1403 

6 Grunt pod poszerzenie 

pasa drogowego 

566/11, 566/13, 

567/1  

0,2086 

Obręb ewidencyjny Gwizd 

1 Grunt pod poszerzenie 

pasa drogowego 

27/10 0,0328 

 

Zestawienie zbiorcze  sposobu zagospodarowania  mienia komunalnego w 2018 roku: 

Opis mienia według grup 

rodzajowych 

Powierzchnia 

ha  

Grunty komunalne ogółem: 265 

 w tym:  

Drogi 113 

Tk,Tp 1 

Tereny zabudowane 93 

Tereny rekreacyjno 

wypoczynkowe 

12 

Grunty leśne 26 

Inne 20 
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Zestawienie gruntów komunalnych  w poszczególnych obrębach przedstawia się 

następująco: 

Lp Obręb Powierzchnia  ha 

 

1 Bagicz 66,9726 

2 Gwizd 5,0390 

3 Kukinia 18,0950 

4 Kukinka 7,9678 

5 Rusowo 41,8139 

6 Sianożęty 17,5730 

7 Ustronie Morskie 88,5106 

8 Wieniotowo 19,7674 

 

 Dzierżawy i opłaty 

Ogółem w 2018 r.  wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem: 

- ogródki przydomowe: 0,1126 ha, 

- działalność gospodarczą: 0,8712 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,1725 ha 

- grunty rolne: 10,4477 ha 

W 2018 r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła: 59,7298 ha  

W 2018 r. oddano w trwały zarząd grunty zabudowane  o łącznej  powierzchni 8,1775 ha. 

Na nieruchomościach gminnych w 2018 roku  ustanowiono  służebności: 

Lp Położenie 

Nr 

działki  Długość (mb)  Wyszczególnienie 

1 

Wieniotowo 

 

1/2 205 
ustanowienie 

służebności 

przesyłu sieci 

energetycznej 2 2/29 110 

3 

Sianożęty 

  

561 34 jw. 

4 158/2 90 jw. 

5 115/62 25 jw. 

 6  115/55 25   

                   Ponadto ustanowiono na rzecz Gminy Ustronie Morskie  służebność przesyłu  sieci 

elektroenergetycznej na części  działki nr 322/5 w obr. Ustronie Morskie ( pas techniczny) 

bez ustalania  jednorazowego wynagrodzenia. 
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 Gmina Ustronie Morskie posiada: 

- udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o.                                 

w Kołobrzegu o wartości : 6.730.000,- złotych ( kapitał zakładowy spółki  wynosi: 

61.903.000,- zł). na wartość tą składa się własność przekazanych  w dniu 20 kwietnia 

2006 r. nieruchomości, budynków i urządzeń stanowiących minie  wodno-

kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu 

ścieków  położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini                     

o powierzchni ogólnej 2,9538 ha, 

- udziały wniesione aportem do Spółki „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp.                   

z o.o.   poprzez  przeniesienie na rzecz tej Spółki  prawa własności  nieruchomości 

zabudowanej  składającej się z działek  gruntu o numerach  562/1,561/2, 563/1, 563/6 

i 563/9, stanowiącym  65.129 udziałów  o wartości nominalnej  po 100,- każdy  udział 

w podwyższonym kapitale  i pokrywa  je w całości  wkładem niepieniężnym                           

o wartości rynkowej 6.512.900,-  złotych. 

 

 

 Ochrona Przyrody 

W 2018 r. przyjęto: 

1)   37 wniosków o wydanie decyzji administracyjnej  w zakresie  wydania zezwolenia 

na wycinkę drzew i krzewów,  w tym: 

 wydano 30  decyzji, 

 7  wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia na skutek nieuzupełnienia braków 

formalnych w wyznaczonym terminie. 

2) przyjęto 26  zgłoszeń  o zamiarze wycinki drzew. 

3) złożono do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 20 wniosków  o wydanie decyzji 

administracyjnej  w zakresie  wydania  zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z 

terenów gminnych. 

4)  

 Barszcz Sosnowskiego: podjęte działania: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w ramach własnych zadań 

zakupił środki chemiczne oraz dokonał oprysku barszczu sosnowaksiego zlokalizowanego 

w pasach drogowych dróg gminnych. W 2018 roku na realizacje zadania zwalczania 

barszczu Sosnowskiego wydatkowano kwotę 1.706,40 zł brutto (środki chemiczne), 

900,00 zł brutto (usługa dokonania oprysku mechanicznego). 

 

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

W 2018 r. wpłynęło 6 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

2 decyzje wydano w 2018 r. lecz wszczęto postępowanie w 2017 r. 
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Lp. 
Nazwa planowanego 

przedsięwzięcia 

Czas trwania 

od – do 
Rodzaj wydanej decyzji 

1. 

Budowa obiektu usług turystyki – 

budynków apartamentowych z 

częścią usługową  w obrębie 

ewidencyjnym Ustronie Morskie 

21.06.2017 – 

11.05.2018 

Decyzja określająca 

środowiskowe 

uwarunkowania 

dotyczące realizacji 

przedsięwzięcia 

2. 

Zespół budynków usług 

turystycznych z lokalami 

apartamentowymi, garażem 

podziemnym, krytym basenem oraz 

częścią usługową wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem 

terenu   w obrębie ewidencyjnym 

Sianożęty 

07.08.2017 

- 

13.06.2018 

Decyzja określająca 

środowiskowe 

uwarunkowania 

dotyczące realizacji 

przedsięwzięcia 

3. 

Budowa stacji paliw z myjnią 

samochodową, hotelem i lokalem 

gastronomicznym  w obrębie 

ewidencyjnym Kukinia 

01.02.2018                     

–                                  

15-06.2018 

Decyzja stwierdzająca 

brak konieczności 

przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na 

środowisko 

4. 

Przebudowa opaski brzegowej w 

Ustroniu Morskim, km 319,463 – 

319,700 oraz 319,700 – 319,814  

realizowanego na działce o 

numerze ewidencyjnych nr 320 w 

obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie 

09.02.2018 

– 

16.04.2018 

Decyzji – umorzenie 

postępowania gdyż 

projektowane 

przedsięwzięcie nie 

można zaliczyć do 

przedsięwzięć 

wymienionych w § 3 ust. 

1 pkt 69  rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 

09 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r., poz. 71, ze zm.) 

5. 

Zakup nowych maszyn 

produkcyjnych w obrębie 

ewidencyjnym Wieniotowo 

27.02.2018 

Decyzji – umorzenie 

postępowania gdyż 

projektowane 

przedsięwzięcie nie  

kwalifikuje się do żadnej 

innej grupy przedsięwzięć 

wymienionych w § 2 i § 3 

ww. rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 09 

listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016 

r., poz. 71, ze zm.) 
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6. 

„Wariantowa koncepcja studialna 

programowo – przestrzenna 

gospodarki wodno – kanalizacyjnej 

sanitarnej obszaru części 

południowej Ustronia Morskiego 

od ulicy Kolejowej do m. 

Wieniotowo i od ulicy Wojska 

Polskiego do drogi krajowej 11”  

realizowanego na działkach o 

numerach ewidencyjnych nr 206, 

207, 224, 227/4, 227/13, 352, 349, 

425/4, 426/4, 432, 433/14, 433/15, 

433/23, 433/24, 436/9, 437/5, 

437/6, 443/48, 443/49, 443/50, 

443/51, 443/52, 444, 446/3, 446/13, 

447, 452/2, 452/8, 452/9, 452/10, 

452/11, 452/14, 458/16, 458/22, 

458/23, 458/31, 458/35, 459/9, 

459/14, 460/1, 460/6, 460/32, 

460/120, 460/144, 462/9, 462/19, 

462/20, 464/9, 470/6, 470/14, 

472/17, 472/31, 473/14, 473/15, 

473/22, 473/23, 473/29, 474/19, 

476/3, 476/21, 476/23, 477/1, 

477/10, 477/12, 477/30, 482/8, 

482/20, 673, 794/3, 794/12, 794/13, 

1019, 1235 w obrębie 

ewidencyjnym Ustronie Morskie. 

05.04.2018 

– 

13.07.2018 

Decyzja stwierdzająca 

brak konieczności 

przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na 

środowisko 

7. 

budowie czterech aparthoteli w 

obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie, gmina Ustronie Morskie 

21.08.2018 – w toku 

Konieczność 

przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na 

środowisko. 

Raport wykonano 

Trwa uzupełnienie 

raportu na wniosek 

RDOŚ Szczecin 

8. 

budowie stacji bazowej telefonii 

komórkowej operatora Polkomtel 

Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie 

Ustronie Morskie 3 nr BT41875 na 

masztach antenowych na dachu 

istniejącego budynku Ustronie 

Morskie 

 

20.12.2018 

– 

18.02.2019 

Decyzji – umorzenie 

postępowania gdyż 

projektowane 

przedsięwzięcie nie  

kwalifikuje się do żadnej 

innej grupy przedsięwzięć 

wymienionych w § 2 i § 3 

ww. rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 09 

listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016 

r., poz. 71, ze zm.) 
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W 2018 r. żadna z decyzji w ww. zakresie wydana przez Wójta Gminy Ustronie Morskie nie 

została zaskarżona. 

 Odpady 

W 2018 roku na terenie gminy  nie istniały działające wysypiska odpadów komunalnych.  

Na początku 2018 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych, jednak 

kilkakrotnie jednostki porządkowe reagowały na zgłoszenia mieszkańców dotyczące nielegalnych 

wywozów. W 2018 roku nie stwierdzono  pożarów wysypisk, których przyczynami było podpalenie 

traw. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 1112 kg zebranych 

odpadów komunalnych oraz do RIPOK -a trafiło  887,37 ton segregowanych i 3.258,56 ton 

niesegregowanych  odpadów komunalnych,  

Łącznie systemem gospodarki odpadami objętych było 3194 osób z czego 2534 osób prowadzi 

selekcję odpadów, 660 nie prowadzi . 

Wprowadzona  20 lipca 2018r. nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła m.in. skrócenie okresu 

magazynowania odpadów, obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów                  

lub składowania odpadów, zmianę zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności związanej 

z odbieraniem i gospodarowaniem odpadami. Zmiany, których autorem było Ministerstwo 

Środowiska, były podyktowane coraz częstszymi zjawiskami porzucania odpadów jak również 

pożarami składowisk śmieci. Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych obostrzeń spowodowało 

wzrost cen odbioru odpadów. W 2018 r. przetworzenie tony śmieci w Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów w Korzyścienku kosztowało gminę 218,15 zł netto za tonę zmieszanych 

odpadów komunalnych i 110,97 zł za tonę odpadów ulegających biodegradacji. 

 

Poniżej dane dotyczące ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców gminy Ustronie Morskie   

w roku 2018: 

 

Łącznie do RIPOK oddano: 887,37 ton odpadów segregowanych i 3258,56 ton odpadów 

niesegregowanych. 

 I II III IV  V VI VII VIII IX  X XI XII suma 

szkło 8,14 4,92 4,38 5,6 18,9 16,92 21,6 10,76 6,44 4,26 4,18 2,14 108,236 

papier 0,1 2,22 0,56 3,12 4,4 7,02 6,82 7,1 5,72 5,9 3,12 2,32 48,4 

tworzywa 

sztuczne 10,2 6,67 1,34 6,32 9,76 12,12 21,86 26,44 12,54 218,12 10,62 9,96 345,948 

zmieszane 121,2 98,54 110,3 142,72 228,1 379,88 714,7 771,24 287,74 168,26 122,68 113,2 3258,56 

bio 3,3 3,98 0,42 13,2 36,24 40,7 35,38 39,82 110,97 47,58 39,72 13,48 384,79 
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Z  danych wynika, iż w 2017 roku mieszkaniec gminy produkował średnio 1127 kg na osobę, w 2018 

roku1112 kg. Statystyczny mieszkaniec gminy Ustronie Morskie wytwarza ponad 3,5 krotnie więcej 

odpadów, niż mieszkaniec małego miasta poniżej 50 tys. mieszkańców zgodnie ze wskaźnikami 

KPGO. Decyduje o tym głównie turystyczny charakter gminy. W większości gospodarstw domowych 

prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na wynajmie kwater, co powoduje generowanie 

większej ilości odpadów. Koszty funkcjonowania całego systemu wzrosły w stopniu diametralnym, 

system nie bilansuje się.   
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 Urząd Gminy Ustronie Morskie 

Wskaźnik zatrudnienia na początku 2018 roku wynosił: 43,75 etatów , 46 osób 

Wskaźnik zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosił : 43,75 etatów , 46 osób 

Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła  46 osób w tym: 

- kobiety – 34 

- mężczyźni – 12; 

z wykształceniem : 

- wyższym - 34 osoby w tym 25 kobiet i 9 mężczyzn, 

- średnim – 7 osób w tym 7 kobiet, 

- zawodowym – 5 osób w tym 2 kobiety i 3 mężczyzn. 

 

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło : 

- bez kadry zarządzającej 3.806,98 zł/osobę 

 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie 


