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1. Wstęp.
Ustronie Morskie, 10 czerwca 2020 roku

RAPORT O STANIE GMINY USTRONIE MORSKIE
W ROKU 2019
Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie,
„Raport o stanie Gminy Ustronie Morskie za rok 2019”, który Państwu przedkładam jest
wynikiem zespołowej pracy poszczególnych referatów oraz osób zatrudnionych na
samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim oraz w gminnych
jednostkach organizacyjnych. Dokument ten stanowi syntetyczne podsumowanie działalności
organu wykonawczego ustrońskiego samorządu w minionym roku. Obejmuje informacje na
temat zadań realizowanych na rzecz gminnej wspólnoty. Zebrane w tym opracowaniu dane
dotyczą nie tylko gminnych finansów, zarządzania majątkiem, gospodarki nieruchomościami
oraz zrealizowanych inwestycji. Odnoszą się również do życia społecznego i dziedzin takich,
jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, promocja, kultura, ochrona środowiska,
współpraca z organizacjami pozarządowymi, sport oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Opracowując raport szczególną uwagę zwróciliśmy na przebieg realizacji przyjętych przez
gminę programów i strategii.
„Raport o stanie Gminy Ustronie Morskie za rok 2019” zawiera również przegląd
uchwał, podjętych przez Radę Gminy Ustronie Morskie wraz z informacją o stanie ich realizacji.
Pragnę zwrócić uwagę, iż to był pierwszy rok mojego urzędowania. Udało mi się
zrealizować wiele zaplanowanych zadań, jednakże znalazły się też takie, których niestety nie
mogliśmy zrealizować, pomimo dużych oczekiwań mieszkańców. Fakt nie zrealizowania ich
wynikał z długotrwałej procedury administracyjnej. Zostały one przesunięte w czasie.
Jestem wdzięczna również Radzie Gminy Ustronie Morskie

za bardzo dobrą

współpracę i jej wkład w stanowienie dobrego prawa miejscowego określającego budżet
i reguły postępowania. To nasza wspólna praca zespołowa. Dziękuję również naszym
służbom, które w trudnych chwilach niosą pomoc wszystkim mieszkańcom i zapewniają
bezpieczeństwo na terenie Gminy Ustronie Morskie, czyli Ochotniczym Strażom Pożarnym
w Ustroniu Morskim, Kukini i Rusowie oraz Policji.
Składam również serdeczne podziękowania wszystkim współpracującym z nami
Stowarzyszeniom, Organizacjom Pozarządowym, partnerom i dostawcom, którzy na zlecenie
gminy i w dbałości o dobro mieszkańców realizowali różnorodne usługi.
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Jako Wójt muszę sprostać wielu trudom pracy w samorządzie, stawiać przed sobą cele,
które czasem są trudne do zrealizowania. Dlatego uważam, że niezwykle cenna jest każda
współpraca na rzecz społeczności.
Mam nadzieję, że niniejszy raport, który adresowany jest nie tylko do mieszkańców
gminy, spotka się z zainteresowaniem i uwagą. Zapraszam wszystkich członków naszej
gminnej wspólnoty do zapoznania się z dokumentem. Jest on zarówno źródłem wiedzy
o szerokiej skali zagadnień, za które odpowiada lokalna administracja, jak i podsumowaniem
działań samorządu.

Z wyrazami szacunku
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2. Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2019 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 2019 r;

−

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

−

Program usuwania azbestu;

−

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
−

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie,

−

Strategia rozwiązywania problemów społecznych,

−

Gminny program wspierania rodziny,

−

Ponadto

w

2019

roku

przystąpiono

do

opracowywania

„Strategii

Rozwoju

Elektromobilności dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2019 -2023”.

Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 -2020+
Głównym dokumentem strategicznym gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Ustronie
Morskie na lata 2016-2020+, dokument ten przyjęty został Uchwałą nr XXVIII/189/2016 Rady
Gminy Ustronie Morskie w dniu 29 listopada 2016 roku.
Strategia ma charakter ogólny, określa wizję Gminy oraz wskazuje cele rozwoju
i kierunki działania. Misją gminy jest inicjowanie zrównoważonego rozwoju Gminy Ustronie
Morskie w partnerstwie z sektorem rolniczym, turystycznym, biznesowym i pozarządowym.
Wspólnie kreujemy wizerunek Gminy Ustronie Morskie jako miejsca pięknego przyrodniczo
i atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i licznych turystów.
Jesteśmy: obszarem niezwykle atrakcyjnym turystycznie , gminą atrakcyjną dla inwestorów
i rozwoju przedsiębiorczości, gminą bezpieczną i przyjazną społeczeństwu i środowisku.
Strategia określa cele, każdy z celów głównych jest konsekwentnie realizowany.
Mając na uwadze, że Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie nie ma charakteru
zadaniowego a określa kierunki podejmowania działań, należy stwierdzić że zdecydowana
większość tych kierunków jest stale realizowana.
W ubiegłym roku realizowane były w szczególności zadania dotyczące poprawy
infrastruktury drogowej, zadania z zakresu ochrony środowiska, poprawy jakości życia
mieszkańców gminy.
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Infrastruktura drogowa w gminie Ustronie Morskie obejmowała na 1 stycznia 2019r. ok.
39,1 km dróg. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019r. 42,20 % wszystkich dróg,
a pod koniec poprzedniego roku 42,82 %. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku,
odpowiednio, 67,01 % na dzień 1 stycznia 2019 r. i 67,97 % na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne
kategorie dróg publicznych, był następujący:
−

drogi krajowe – stan dobry,

−

drogi wojewódzkie – brak,

−

drogi powiatowe – stan dobry / ostrzegawczy,

−

drogi gminne – stan dobry / ostrzegawczy,

Długość dróg i szlaków rowerowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 33 km.
Ważniejsze zrealizowane inwestycje:
- Utwardzenie terenu przy świetlicy w Kukince – 20.971,83 zł
- Budowa ul. Targowej w Ustroniu Morskim – 228.167,28 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w Rusowie – 37.805,39 zł
- Modernizacja ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – 218.636,40 zł
- Utwardzenie placu za świetlicą w Rusowie – 14.641,07 zł
- Przebudowa drogi na dz. nr 253, 260/4 obręb Kukinia – 304.721,88 zł
- Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.279.009,10 zł
- rozpoczęcie przebudowy ul. Wiejskiej.
Ponadto Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał zadania w zakresie rozbudowy
oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie w ramach której wybudowano:
- ul. Górna, Ustronie Morskie 1 szt. LED
- ul. Jantarowa, Ustronie Morskie 3 szt. LED
- ul. Wąska, Ustronie Morskie 3 szt. LED
- ul. Handlowa, Środkowa, Północna, Sianożęty 6 szt. LED
- m. Rusowo 1 szt. lampa sodowa
Łączna wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego to kwota 99 792,57 zł.
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Poniżej przedstawię Państwu ważniejsze informacje z zakresu infrastruktury na
terenie Gminy Ustronie Morskie.

Długość czynnej sieci wodociągowej (będącej w zarządzie spółki Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja w Kołobrzegu, dalej MWiK) w 2019 r. wynosiła 82.200 m. Na dzień 1 stycznia
2019 r. istniało 1.032 przyłączy do sieci wodociągowej, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.097
przyłączy. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 98 % mieszkańców.
W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco. Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej będącej w zarządzie MWiK na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 72.440 m,
natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. 72.500 m. Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 1.050
przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.119 przyłączy. Dostęp do
sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 97,26 % mieszkańców.
W 2019 r. doszło do 4 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było: uszkodzenie
przy pracach ziemnych, zużycie materiału oraz uszkodzony zawór przed wodomierzem.
W związku z awariami podjęto decyzje o wymianie uszkodzonych urządzeń na nowe.
Ponadto zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 210 ze zm.) Wójt
obowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków. W gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych
zewidencjonowano 120 zbiorników oraz 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 16.121 m, natomiast na
31 grudnia 2019 r. 16.356 m. Na początku ubiegłego roku istniało 783 czynnych przyłączy do
sieci gazowej, a na koniec roku – 812.
Z sieci gazowej korzysta ok 48 % gospodarstw domowych.

Zadania realizowane w zakresie promocji gminy:
•

współpraca z mediami:
- Gazeta Kołobrzeska,
- Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Spółka z o.o.,

•

gmina wydawała kwartalnik „Głos Ustronia Morskiego”,

•

promocja

gminy

na

portalach

społecznościowych,

prowadzenie

strony

https://www.ustronie-morskie.pl/,
•

prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim –
w sezonie letnim 2019 centrum funkcjonowało w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia
br. przy ulicy Osiedlowej 2b, w dniach: od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 9.00-
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19.00., natomiast poza okresem wakacji letnich wszelkie informacje dotyczące
turystyki, itp. udzielane były przez pracowników urzędu,
•

Ustronie Morskie w okresie wakacyjnym odwiedziło ponad 300 tysięcy turystów.
(statystyki:

Główny

Urząd

Statystyczny)

https://www.ustronie-

morskie.pl/5880/ustronie-morskie
•

wyróżnienia : Certyfikat „Przyjazna Plaża 2019” – Certyfikat ekologiczny dla kąpieliska
„Nadbrzeżna” w Ustroniu Morskim https://www.ustronie-morskie.pl/5651/0407

W celu obsługi punktu CIT Urząd Gminy zatrudniał na umowę zlecenie dwie osoby.
Zadania realizowane przez Centrum Informacji Turystycznej:
•

Sprzedaż map i przewodników turystycznych

•

Sprzedaż biletów na imprezy płatne organizowane przez jednostki Gminy Ustronie
Morskie

•

Informację o miejscach noclegowych na terenie Gminy

•

Informację dotyczącą funkcjonowania instytucji działających na rzecz obsługi ruchu
wczasowo-turystycznego (poczta, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, policja itp.)

•

Informację dotyczącą połączeń komunikacyjnych, prognozy pogody

•

Informację dotyczącą atrakcji turystycznych regionu, tras rowerowych, pieszych

•

Informację dotyczącą możliwości korzystania z bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie
tj. basenu, kortów tenisowych, kompleksu boisk

•

Informację dotyczącą wykupu kart wędkarskich

•

Badania marketingowe w postaci ankiety turystów odwiedzających Gminę Ustronie
Morskie.

•

Udostępnianie wydawnictw turystycznych z własnych zbiorów, nieodpłatnych ulotek
dotyczących: bazy hotelowo-wypoczynkowej i agroturystyki, bazy gastronomicznej

•

Informację na temat kalendarza imprez na terenie Gminy Ustronie Morskie

•

Informację o ofertach turystycznych ośrodków wczasowych, pokoi gościnnych,
gospodarstw agroturystycznych, campingów

•

Pokoje MORKA

Urząd Gminy Ustronie Morskie wynajmował 4, 2-osobowe pokoje gościnne „Morka”,
zlokalizowane przy UG.
•

W ramach swoich kompetencji Wójt Gminy Ustronie Morskie zaplanowała na 2019 rok
szereg imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, adresowanych do wszystkich
mieszkańców naszej gminy. Głównym celem organizacji tych imprez jest zawsze
propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności ruchowej
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mieszkańców, bez względu na wiek. Szczegółowy opis wszystkich wydarzeń dostępny
jest na stronie internetowej gminy w aktualnościach.

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).

Realizacja pozostałych dokumentów obowiązujących w gminie:
Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi:
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ) 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.
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W ramach tego programu Gmina 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 :
1) umowę z Inspektoratem – Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS” w Białogardzie na
przyjmowanie do schroniska oraz opiekę nad przekazanymi bezdomnymi zwierzętami
z terenu Gminy,
2) porozumienie o współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym „PAZUREK” lek. wet. Agnieszka
Cios 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,
3) 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,
4) 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,
c) zlecać ( po wcześniejszym uzgodnieniu z GOSiR ) przeprowadzenie badania przekazanych
zwierząt przez lekarza weterynarii, z którym GOSiR ma podpisane porozumienie
o współpracy.
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Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy zajmowali się przeszkoleni pracownicy
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
W roku 2019 do schroniska z terenu Gminy nie został przekazany żaden pies. Na terenie bazy
GOSiR w krótkim okresie czasu przebywała jedna suczka, która została szczęśliwie
zaadoptowana. Do adopcji przekazano również 3 kocury i 1 kotkę.
Wysterylizowano 5 wolno żyjących kotek i dokonano 1 kastracji kocura .
Do utrzymania wolno żyjących kotów i zwierząt bezdomnych zakupiono około 400 kg karmy.
Na realizację zadań ujętych w Programie z budżetu Gminy w roku 2019 wydatkowano środki
w wysokości 14 150,14 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
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 - 100.000zł
-doskonalenie umiejętności pływackich „Pływamy i Ratujemy” w Ustroniu Morskim – 10.000zł
i organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego – 5.000,00 zł.
-dotacja dla TPD O/Koszalin prowadzenie świetlicy „Wodny Świat ” w Ustroniu Morskim –
85.000zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych 2K6, ul. Wojska Polskiego
21A/15 z siedzibą w Ustroniu Morskim (Organizacja imprezy „Spieczona Ziemia 2225r.) –
3.100,00 zł
Razem na dotacje celowe z budżetu w roku 2019 przekazano 203.100 zł.
Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiony został w SPRAWOZDANIU
ROCZNYM Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEZNIEŃ ZA 2019
ROK podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 28 maja 2020 r.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 201 9r.
SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ustronie Morskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2019 zostało przedstawione podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie
w dniu 28 maja 2020 r.
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonowały w gminie Ustronie Morskie poniższe organizacje
pozarządowe:
Istnieje w
KRS
Numer

Nazwa

Miejscowość

Typ rejestru

Znajduje się
w spisie
organizacji

0000008491

OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA

RUSOWO

0000016773

AEROKLUB BAŁTYCKI W BAGICZU

BAGICZ

0000064536

0000215812

0000248570

0000250570

0000421001

Rejestr
Stowarzyszeń
Rejestr
Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE

Rejestr

USTRONIE MORSKIE "NASZA GMINA"

MORSKIE

Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I

USTRONIE

Rejestr

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MORSKIE

Stowarzyszeń

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

KUKINIA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W USTRONIU

USTRONIE

Rejestr

MORSKIM

MORSKIE

Stowarzyszeń

USTRONIE

Rejestr

MORSKIE

Stowarzyszeń

ZWIĄZEK SPORTOWY PRZECIĄGANIA LINY

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Krajowy Rejestr
3208070001

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUSOWIE

RUSOWO

Kół Gospodyń

TAK

Wiejskich
STOWARZYSZENIE OGRODU DZIAŁKOWEGO
0000505852

"PRZYMORZE" Z SIEDZIBĄ USTRONIU GM.
USTRONIE MORSKIE

0000532977

0000547937

STOWARZYSZENIE "NAVITAS" W RUSOWIE W
LIKWIDACJI

Stowarzyszeń

RUSOWO

Rejestr
Stowarzyszeń
Rejestr

FABULARNYCH I PLANSZOWYCH 2K6"

MORSKIE

Stowarzyszeń

USTRONIE

Rejestr

MORSKIE

Stowarzyszeń

USTRONIE

Rejestr

MORSKIE

Stowarzyszeń

Nadmorski Klub Sportowy "Astra"

USTRONIE

Ewidencja Starosty

Ustronie Morskie

MORSKIE

Kołobrzeskiego

USTRONIE

Ewidencja Starosty

MORSKIE

Kołobrzeskiego

0000694820

FUNDACJA PŁYWAMY I RATUJEMY

SKF/88/95

MORSKIE

USTRONIE

FUNDACJA MIKOŁAJEK NADMORSKI

ewidencyjny:

Rejestr

"STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GIER

0000569400

numer

USTRONIE

numer
ewidencyjny: UK Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ"
4/99

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Źródło: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
http://powiat.kolobrzeg.pl/strona-394-wykaz_organizacji.html
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Współpraca

o

charakterze

finansowym

Gminy

Ustronie Morskie

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem
dotacji.
Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie
pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) oraz zadania
zlecane zgodnie z art. 19a w/w ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert tak zwany
tryb uproszczony lub tryb małych zleceń.
Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w 2019 roku na podstawie
podpisanych umów w ramach konkursów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert
wyniosła 206.100 zł, z tego 195.000 zł w trybie otwartych konkursów i 11.100 zł w trybie
bezkonkursowym tzw. trybie małych zleceń.

TABELA 1: Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2019 r. (na podstawie podpisanych umów w 2019 roku).

Lp.

Nazwa podmiotu - organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota dotacji
/zł/

Uczniowski
1.

Klub

Sportowy

„SOKÓŁ” 100.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i w Ustroniu Morskim, ul. Woj. Polskiego 8,
sportu

78-111 Ustronie Morskie

Upowszechnianie kultury fizycznej i Fundacja „Pływamy i Ratujemy” ul. Polna 18, 78 – 10.000,00

2.

sportu

111

Ustronie

Morskie,

KRS 0000694820
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy 85.000,00
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

3.

Koszalin ul. M.J. Piłsudskiego 11-15 Koszalin, NIP –
669-106-19-11

W roku 2019 w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, tzw. małych grantów dotację w 2019 r. przyznano:
•

Fundacji Pływamy i Ratujemy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu (Organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego) – 5.000,00 zł.

•

Stowarzyszenie Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych 2K6, ul. Wojska
Polskiego 21A/15 z siedzibą w Ustroniu Morskim (Organizacja imprezy „Spieczona
Ziemia 2225r.) – 3.100,00 zł

•

Polskiemu Związkowi Niewidomych na prowadzenie działań mających na celu
przeciwdziałanie

marginalizacji

społecznej

i

aktywizację

społeczną

osób
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z niepełnosprawnością wzrokową (Pomoc społeczna rodzinom oraz osobom
w trudnej sytuacji życiowej, celem wyrównania szans tych rodzin i osób) - 3.000,00 zł.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1468 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 którego zgłosił się jeden oferent - Stowarzyszenie – Nadmorski
Klub Sportowy „Astra” w Ustroniu Morskim, ul. Woj. Polskiego 24 b, 78 – 111 Ustronie Morskie,
NIP – 671-153-05-28. Zakres rzeczowy, merytoryczny oferty był zgodny z ogłoszeniem
konkursowym i dotyczył organizacji współzawodnictwa sportowego grupy seniorów oraz grup
młodzieżowych NKS „ASTRA” Ustronie Morskie w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 oraz
rundzie jesiennej sezonu 2019/2020. Podmiot ubiegający się o dotację wykazał się wkładem
własnym finansowym w wysokości min. 10 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji
zadania w kwocie: 16.760,00 zł , przy całkowitym koszcie zadania 166.760,00 zł . Udzielono
dofinansowania zadania w wysokości: 150.000,00 zł.
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Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Obecnie w gminie Ustronie Morskie realizowana jest przyjęta w drodze uchwały Rady
Gminy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021. Rok 2019 był
kontynuacją działań z lat poprzednich. Sześć celów strategicznych i cele operacyjne
realizowane były dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za ich
realizację w tym GOPS, Urząd Gminy, Szkołę Podstawową, Przedszkole, Gminny Ośrodek
Kultury i Policję. Niezmiennie priorytetem wszystkich działań jest troska o dobro każdego
mieszkańca naszej gminy zarówno o jego zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo. Ubiegły rok
w aspekcie działań o charakterze społecznym był wyjątkowy z uwagi na aktywną działalność
sołtysów, rad sołeckich i Klubu Seniora, którzy angażowali się w organizację wielu imprez dla
mieszkańców naszej gminy: dożynki, mikołajki, bal karnawałowy. Z roku na rok obserwujemy
rozwój społeczeństwa obywatelskiego i coraz bardziej świadome i chętne działania na rzecz
społeczności lokalnej.

Gminny program wspierania rodziny ( opracowywany na 3 lata, art. 176 i 179 ustawy
o wspieraniu rodziny)
Aktualnie obowiązujący i realizowany w gminie Ustronie Morskie Program Wspierania
Rodziny został przyjęty uchwałą Rady Gminy w 2019 roku. Celem głównym programu jest
wspieranie rodziny biologicznej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych w celu
utrzymania dziecka w jego naturalnym środowisku, bądź jego powrót do rodziny.
W realizację programu zaangażowane są zarówno GOPS,

Urząd Gminy, Szkoła

Podstawowa, Przedszkole, Policja, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy socjalni nie zgłaszali potrzeby
pracy asystenta rodziny na rzecz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
nie było także postanowienia Sądu o konieczności objęcia pomocą asystenta żadnej rodziny.
Programy realizowane w szkole, przedszkolu, praca pedagoga i psychologa realnie
przekładają się na sukcesy w tym zakresie.

Z zadania wynikającego wprost z ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika prowadzenie przez samorząd
placówki wsparcia dziennego. W naszej gminie jest to świetlica prowadzona przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Koszalinie. Jest to miejsce przyjazne dzieciom,
chętnie przez nie odwiedzane. Wykwalifikowana kadra oferuje ciekawe zajęcia i realizuje
różne projekty prozdrowotne i wychowawcze. Nadal możemy pochwalić się faktem
nieodebrania dziecka z rodziny w trybie 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W spokrewnionej rodzinie zastępczej przebywało 1 dziecko.
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Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej co roku przygotowuje Ocenę Zasobów Pomocy
Społecznej zawarte w dokumencie informacje są materiałem poglądowym w zakresie polityki
społecznej. Dane pozyskane od wszystkich samorządów w kraju służą Ministerstwu Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej do planowania budżetu w tym zakresie. W roku 2019 odnotowano
kolejny

spadek

bezrobocia

w

naszej

gminie,

w

stosunku

do

roku

ubiegłego

o 3%. Ze wsparcia pomocy społecznej w naszej gminie skorzystało 150 osób. W stosunku do
roku ubiegłego liczba ta zmalała o 10 osób. Od lipca 2019 jako realizator rządowego programu
500+ wypłacamy świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko co wpłynęło na
wzrost liczby osób uprawnionych do otrzymywania w/w świadczenia o 186 rodzin a całkowita
kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 2.783,001,40 zł.

Na pomoc

społeczną wydatkowano 1.294.216,57 zł Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy
społecznej

były:

ubóstwo,

długotrwała

lub

ciężka

choroba,

niepełnosprawność,

wielodzietność. Gmina Ustronie Morskie jest gminą stabilną społecznie. Nie obserwuje się
rażących przykładów patologii społecznej. Praca instytucji wspiera działania rodzin
w dążeniu do lepszego życia.

3. Finanse gminy
Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok zakładał dochody w wysokości 32.924.798 zł
w trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 38.324.228,48 zł i do 31.12.2019r.
wykonano w wysokości 38.311.730,46 zł, tj. w 100 % planu po zmianach.
Od założonych wpływów doszło do następujących odstępstw:

Lp.

Wyszczególnienie

Dochody ogółem
1. Dochody bieżące
udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)
dochody z podatków i opłat

wykonanie za
2019 rok

odstępstwo od
planu po
zmianach

38 324 228,48 38 311 730,46

-12 498,02

32 982 423,66 33 040 673,06

58 249,40

plan po
zmianach

3 409 208,00

3 377 437,37

-31 770,63

18 061 877,27 18 158 112,81

96 235,54

subwencja ogólna

3 123 654,00

3 123 654,00

0,00

pozostałe dochody bieżące (własne)

3 987 523,82

4 049 591,80

62 067,98
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dotacje z budżetu państwa na zadania
zlecone i porozumienia

4 400 160,57

4 331 877,08

-68 283,49

5 341 804,82

5 271 057,40

-70 747,42

dotacje i środki otrzymane na inwestycje

2 887 934,20

2 501 876,52

-386 057,68

dochody ze sprzedaży majątku

2 399 999,69

2 702 797,93

302 798,24

53 305,09

62 527,11

9 222,02

0,00

3 290,00

3 290,00

565,84

565,84

0,00

2. Dochody majątkowe

dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
dochody ze sprzedaży składników
majątkowych
wpływy środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie, wydatków
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 9.828,56 zł.
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Po stronie wydatków plan ustalony na 31.334.798,00 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku
2019 do kwoty 37.039.386,06zł i wykonany na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 32.034.217,73
zł, tj. w 86,5 % planu po zmianach.
Od założonych wydatków doszło do następujących odstępstw:

wykonanie za
2019 rok

odstępstwo od
planu po
zmianach

37 039 386,06 32 034 217,73

-5 005 168,33

Wydatki bieżące

31 925 069,34 29 484 764,10

-2 440 305,24

wynagrodzenia i pochodne

11 900 126,20 11 447 428,40

-452 697,80

plan po
zmianach

Wyszczególnienie

Lp.

Wydatki ogółem
1.

materiały i wyposażenie

1 022 738,32

900 532,47

-122 205,85

energia

1 523 517,00

1 412 115,55

-111 401,45

usługi pozostałe

5 661 627,49

4 906 917,46

-754 710,03

586 979,68

365 776,93

-221 202,75

dotacje - bez remontów

1 377 399,00

1 374 533,93

-2 865,07

świadczenia

4 946 046,98

4 786 184,23

-159 862,75

wpłata do budżetu państwa

1 865 168,00

1 865 168,00

0,00

282 646,00

0,00

-282 646,00

2 339,00

0,00

-2 339,00

202 550,00

175 200,84

-27 349,16

pozostałe

2 553 931,67

2 250 906,29

-303 025,38

Wydatki majątkowe

5 114 316,72

2 549 453,63

-2 564 863,09

remonty

rezerwy
poręczenia i gwarancje
obsługa długu

2.

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 8.218,12 zł.
Planowana n a d w y ż k a budżetu w roku 2019 w kwocie 1.590.000,00 zł w trakcie wykonania
budżetu

uległa

zmniejszeniu

do

kwoty

1.284.842,42

zł,

a

na

dzień

31.12.2019 r. stanowiła kwotę 6.277.512,73 zł.
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W 2019 roku gmina otrzymała środki zewnętrzne tj.:
1. Dofinansowanie

ze

środków

Funduszu

rozwoju

przewozów

autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie
przewozów autobusowych – 3.752,00 zł,
2. Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg
powiatowych położonych na terenie Gminy - 10.000,00 zł,
3. Dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata
2014-2020

projektu

pn.

Rozwój

niekomercyjnej

infrastruktury

turystycznej

i rekreacyjnej poprzez wykonywanie tablic, montaż stojaka na rowery oraz wydanie
mapki atrakcji turystycznej z trasami rowerowymi obszaru Lokalnej Grupy Działania „Siła
w Grupie”– 7.023,00 zł,
4. Dofinansowanie projektu pn. Przyjaźń bez granic – wzmocnienie kooperacji
i partnerstwa w Euroregionie Pomerania w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg
V A realizowanego w 2018 roku - 14.503,58 zł,
5. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 20142020 projektu pn. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsca
rekreacji i wypoczynku w Ustroniu Morskim - plac zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu
Morskim – 10.469,40 zł,
6. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
– Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie.
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy
Ustronie Morskie 20 % dofinansowania (w 2018 r. wpływ dofinansowania 80 % w kwocie
24.640,00 zł) – 5.664,88 zł,
7. Refundacja ze ZMiGDP w Karlinie wydatków bieżących dot. kosztów zarządzania,
nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 20.106,34 zł,
8. Grant w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Granty
Sołeckie 2019 z przeznaczeniem na projekt pn. Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej miejscowości Sianożęty poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej
– 10.000,00 zł,
9. Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania
pn. Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim – 1.547.255,31 zł,
10. Dofinansowanie ze środków współfinansowania krajowego i środków europejskich
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zadania pn. Budowa placu
zabaw dla dzieci w miejscowości Sianożęty - 161.710,00 zł,
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11. Dofinansowanie ze środków współfinansowania krajowego i środków europejskich
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zadania pn. Budowa placu
zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - 59.326,60 zł.
12. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
projektu pn. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Budowa PSZOK w Ustroniu Morskim –
682.764,23 zł,
13. Refundacja ze ZMiGDP w Karlinie wydatków majątkowych dot. kosztów zarządzania,
nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 7.436,62 zł,
14. Pomoc

finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

z przeznaczeniem na

poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r. na zadanie pn. Budowa
siłowni zewnętrznej w Rusowie – 18.500,00 zł.
15. W dniu 02.10.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu Fabryka
Kompetencji Kluczowych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: 5 428 791,72 zł
przy ogólnej wartości projektu wynoszącej: 6 031 990,80 zł. Gmina Ustronie Morskie
otrzymała dofinansowanie w wysokości: 129 868,80 zł, przy ogólnej wartości projektu
dla gminy wynoszącej: 145 920,00 zł. W ramach przedmiotowego projektu w Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej zaczęto wdrażać Program:
−

indywidualizacji pracy z uczniem,

−

kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych,

−

kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów
przyrodniczych i matematycznych,

−

rozwoju kompetencji cyfrowych (TIK),

−

doposażano placówkę w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, roboty, itd.

Czas realizacji projektu 01.09.2019 – 30.09.2021.
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4. Fundusz sołecki – swoisty budżet obywatelski, to mieszkańcy decydują co
powstanie w ich sołectwach.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie Uchwałą nr XX/143/2016
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 r. w 2019 roku zrealizowano wydatki na
łączną kwotę 293.261,53 zł tj. 99,9% planu wynoszącego 293.674,91 zł.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw:
FUNDUSZ SOŁECKI
USTRONIE MORSKIE

środki do
dyspozycji

WYDATKI w tym:

wykonanie za
2019 rok

niewykorzystane
środki

88 563,00

88 465,78

97,22

Wydatki bieżące

88 563,00

88 465,78

97,22

Wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Doposażenie jednostki OSP Ustronie Morskie w stoły, ławy, nagłośnienie, naczynia oraz
automat do bramy segmentowej - wydatkowano 16.872,21 zł,
2. Zakup stojaka na rowery i stacji naprawczej - wydatkowano 5.998,50 zł,
3. Zakup ławek parkowych i śmietników – wydatkowano 13.240,30 zł,
4. Poprawa i upiększenie przestrzeni publicznej sołectwa Ustronie Morskie poprzez zakup
donic, kwiatów, krzewów i drzewek ozdobnych – wydatkowano 19.999,37 zł,
5. Organizacja konkursu na potrawy wielkanocne – wydatkowano 3.889,07 zł,
6. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 19.966,33 zł,
7. Organizacja konkursu bożonarodzeniowego – wydatkowano 3.500,00 zł,
8. Doposażenie zespołu Złote Rybki w instrumenty i stroje ludowe – wydatkowano
5.000,00 zł.
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FUNDUSZ SOŁECKI
SIANOŻĘTY

środki do
dyspozycji

WYDATKI w tym:

wykonanie za 2019 niewykorzystane
rok
środki

64 031,05

63 994,59

36,46

Wydatki bieżące

24 000,00

23 988,49

11,51

Wydatki majątkowe

40 031,05

40 006,10

24,95

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Organizacja pikniku rodzinnego w Sianożętach – wydatkowano 18.799,99 zł,
2. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 3.988,50 zł,
3. Zakup stojaka na rowery – wydatkowano 1.200,00 zł,
4. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH – wydatkowano
40.006,10zł.

FUNDUSZ SOŁECKI
RUSOWO

środki do
dyspozycji

WYDATKI w tym:

wykonanie za 2019 niewykorzystane
rok
środki

52 429,30

52 418,39

10,91

Wydatki bieżące

37 788,23

37 777,32

10,91

Wydatki majątkowe

14 641,07

14 641,07

0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Zakup umundurowania dla OSP Rusowo – wydatkowano 1.999,88 zł,
2. Zakup materiałów dla OSP Rusowo – wydatkowano 2.500,00 zł,
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt multimedialny – wydatkowano 6.475,00 zł,
4. Doposażenie świetlicy (naczynia, sztućce, sprzęt AGD itp.) – wydatkowano 997,76 zł,
5. Wyposażenie do świetlicy (opakowania do gier itp.) – wydatkowano 500,00 zł,
6. Zakup namiotów promocyjnych – wydatkowano 4.955,00 zł,
7. Zakup ławo stołów – wydatkowano 2.025,00 zł,
8. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 13.399,21 zł,
9. Organizacja festynu strażackiego – wydatkowano 3.994,05 zł,
10. Renowacja stołów biesiadnych sołectwa Rusowo – wydatkowano 931,42 zł,
11. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.

POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ

UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE –
wydatkowano 14.641,07 zł.
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FUNDUSZ SOŁECKI
KUKINIA

środki do
dyspozycji

WYDATKI w tym:

wykonanie za
2019 rok

niewykorzystane
środki

36 665,08

36 650,46

14,62

Wydatki bieżące

36 665,08

36 650,46

14,62

Wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Remont OSP Kukinia wykonanie podłogi – wydatkowano 13.000,00 zł,
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia i pochłaniacz – wydatkowano
16.665,07 zł,
3. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 6.985,39 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI
KUKINKA

środki do
dyspozycji

WYDATKI w tym:

wykonanie za 2019 niewykorzystane
rok
środki

25 771,83

25 771,82

0,01

Wydatki bieżące

4 800,00

4 799,99

0,01

Wydatki majątkowe

20 971,83

20 971,83

0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Doposażenie świetlicy w sprzęt (zakup patelni gastronomicznej) – wydatkowano
2.800,00 zł,
2. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 1.999,99 zł,
3. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY
W KUKINCE – wydatkowano 20.971,83 zł.
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FUNDUSZ SOŁECKI
GWIZD

środki do
dyspozycji

WYDATKI w tym:

wykonanie za 2019 niewykorzystane
rok
środki

26 214,65

25 960,49

254,16

Wydatki bieżące

5 000,00

4 863,79

136,21

Wydatki majątkowe

21 214,65

21 096,70

117,95

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Organizacja imprez okolicznościowych – wydatkowano 4.863,79 zł,
2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn . MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE – wydatkowano 21.096,70 zł.

5. Zadłużenie
Kwota długu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych
pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła 4.943.400,00 zł w tym:
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację inwestycji pn. Odtworzenie istniejących ostróg, do spłaty w 2020 r. pozostała
kwota 40.000,00 zł.
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację inwestycji pn. Rekultywacja zamkniętego wysypiska kwota - 803.400,00 zł
harmonogram spłaty:
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 SportowoRekreacyjnego w Ustroniu Morskim kwota - 4.100.000,00 zł, harmonogram spłaty:
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.
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6. Mieszkańcy gminy
Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba mieszkańców Gminy Ustronie Morskie wynosiła
3819 osób (zameldowanych na pobyt stały i czasowy), w tym liczba kobiet 2007 a mężczyzn
1812. Na pobyt stały zameldowanych było 3556 osób, w tym 1865 kobiet i 1691 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
•

w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) : liczba mieszkanek wynosiła: 283 osoby,

(meldunek stały) ; w tym 13(meldunek czasowy), zaś liczba mieszkańców – 248 (meldunek
stały)
•

w wieku produkcyjnym (15-59 lat): liczba mieszkanek wynosiła 1086 (meldunek stały)

oraz 66 (meldunek czasowy), a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła
1193 (meldunek stały) oraz 71 meldunek czasowy
•

w wieku poprodukcyjnym wynosiła: liczba mieszkanek 496 (meldunek stały) oraz 68

meldunek czasowy, a liczba mieszkańców: 250 (meldunek stały) i 58 zameldowanych na pobyt
czasowy.
Migracje przebiegały w kierunku miasta oraz zagranicy i związane były z rozwojem
budownictwa

mieszkaniowego,

wielorodzinnego

oraz

podejmowaniem

działalności

gospodarczej, a także pracy zarobkowej.
W 2019 r. narodziło się w gminie 26 osób, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców,
a zmarło 39 osób, w tym 16 kobiet i 23 mężczyzn. Najczęstsze przyczyny zgonów to: podeszły
wiek, choroby nowotworowe, niewydolność układu krążenia.
W 2019 roku udzielono 19 ślubów, w tym jeden ślub poza urzędem.

7. Ochrona zdrowia
Na dzień 1.01.2019 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.
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W ośrodku zdrowia prowadzone były programy profilaktyczne : kilkakrotnie w ciągu
roku

bezpłatna mammografia dla kobiet w określonym wieku, porady onkologiczne,

urologiczne, optometryczne oraz odpłatnie badania USG.
W ramach większej dostępności do usług medycznych gmina zawarła z lekarzem
stomatologiem umowę na świadczenie

podstawowych

usług stomatologicznych dla

wszystkich mieszkańców.
Corocznie

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 2019 roku odbyła 24 posiedzenia, na których zgodnie z obowiązującymi przepisami
wydała 69 postanowień dot. pozytywnych opinii w sprawie wydania przez Wójta Gminy
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy. Komisja
przeprowadziła z 11 osobami rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia uzależnień. Nie
skierowano wniosków do sądu o zastosowanie poddania się leczeniu osoby uzależnionej od
alkoholu. W roku 2019 wydano 158 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 69
przedsiębiorców.
Z tytułu opłat za posiadanie zezwoleń przez przedsiębiorców na terenie gminy Ustronie
Morskie uzyskano dochody w wysokości 531.589,84 zł.

8. Pomoc społeczna
Ważny obszar działania Gminy Ustronie Morskie w 2019 roku stanowiła pomoc
społeczna. Realizowane w jej ramach świadczenia wynikały zarówno z katalogu zadań
zleconych instytucjom pomocy społecznej oraz zadań własnych gminy. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim realizował działania pomocowe poprzez rozpoznanie
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potrzeb i uprawnień mieszkańców w zakresie zasiłków (celowych, stałych, okresowych, na
zdarzenia losowe), a ponadto: umieszczanie osób w domach pomocy społecznej, usługi
opiekuńcze, procedury Niebieskiej Karty.
Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało w 2019 r. 289 osób, w 106 rodzinach, w tym
146 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 143 osób powyżej kryterium dochodowego.
W przypadku placówek wsparcia dziennego, w 2019 r. odnotowano 15 korzystających.
W 2019 r. mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie skorzystali z następujących placówek
stacjonarnej pomocy społecznej:
−

domy pomocy społecznej: 3, z których skorzystało 11 mieszkanek i mieszkańców, w
tym 1 osoba przewlekle psychicznie chora, 10 osób niepełnosprawnych fizycznie,
11 osób w podeszłym wieku,

−

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

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 141 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień
31 grudnia 2019 r. 132 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny,
wynosiła na początek roku 86, a na koniec roku 79. Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych
w 2019 r. wyniosła 609,687,00 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 122.493,00 zł.
Na początku 2019 r. do pobierania świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) liczba
uprawnionych wynosiła 280 osób, tj. 321 świadczeń, a na koniec 2019 r. - 394 uprawnionych,
tj. 601 świadczeń. W porównaniu z danymi z dnia 1 stycznia 2019 r. do danych z dnia 31
grudnia

2019

roku

liczba

tych

świadczeń

wzrosła

o

87,23%

co

wynika

z faktu przyznawania świadczenia od lipca na pierwsze dziecko. W 2019 roku wypłacono
łącznie 2.816.006,86 zł.
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 10.474,90 zł, których
beneficjentami było 6 rodzin. Podstawą ich przyznania były: wydatki na mieszkanie,
powierzchnia użytkowa oraz dochód członków rodziny. Kwota najniższego dodatku wynosiła
64,24 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 280,09 zł.
Wskaźnik zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na początku i na końcu 2019
roku wynosił: 10 etatów, 10 osób /kobiety/.
Zatrudnienie wg wykształcenia:

- wyższe - 6 osób
- średnie - 4 osoby

Średnie wynagrodzenie brutto na dzień 31.12.2019 rok wynosiło:
- z kadrą zarządzającą: 42.451,00 : 10 osób = 4.245,10 zł/osoba
- bez kadry zarządzającej: 34.909,00 : 9 osób = 3.878,78 zł/osoba
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9. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
1. Przy ul. Chrobrego 63 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne
o powierzchni 25,80m2. Mieszkaniem zarządza OFFICIUM Kołobrzeg
2. Przy ul. B. Chrobrego 28 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne
o powierzchni 78,35m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka
3. Przy ul. B. Chrobrego 75 – w budynku znajduje się pięć mieszkań gminnych o łącznej
powierzchni 202,72m2, kolejno:
−

ul. B. Chrobrego 75/1 – 48,85m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul B. Chrobrego 75/2 - 53,30m2 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. B. Chrobrego 75/3 – 30,04m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. B. Chrobrego 75/4 – 30,08m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. B. Chrobrego 75/5 – 40,45m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka

4. Przy ul. Kościuszki 20 – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o łącznej powierzchni
191,37m2, kolejno:

5.

−

ul. Kościuszki 20/1 – 25,34m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. Kościuszki 20/2 – 25,13m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. Kościuszki 20/3 – 36,01m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. Kościuszki 20/4 – 38,10m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Kościuszki 20/5 – 33,69m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. Kościuszki 20/6 – 33,10m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

Przy ul. Osiedlowej 2E – w budynku znajduje się 11 mieszkań o łącznej powierzchni
415,57m2, kolejno:

6.

−

ul. Osiedlowa 2E/1 – 44,92m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2E/2 – 28,49m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2E/3 – 44,92m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2e/4 – 52,75m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2e/5 – 52,75m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2e/6 – 44,92m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2e/7 – 28,49m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2e/8 – 44,92m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2e/9 – 44,92m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2e/10 – 28,49m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. Osiedlowa 2e/11 – 44,92m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

Przy ul. Woj. Polskiego 8A – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne
o powierzchni 29,47m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka
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7. Przy ul. Granicznej 2 – w budynku znajduje się 5 mieszkań o łącznej powierzchni
108,90m2. Budynek tworzy wspólnotę mieszkaniową, ponieważ dwa mieszkania
zostały wykupione. Mieszkanie tworzy wspólnotę. Po odjęciu wykupów mieszkania
gminne stanowią 62,40m2, kolejno:
−

ul. Graniczna 2/1 – 12,60m2 (wykup)

−

ul. Graniczna 2/2 – 19,00m2 – 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka

−

ul. Graniczna 2/3 – 33,90m2 (wykup)

−

ul. Graniczna 2/4 – 30,40m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Graniczna 2/5 – 13,00m2- 1 pokój

8. Rusowo 27a/2 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne o łącznej
powierzchni 64,04m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka
9. Rusowo 30 – w budynku znajduje się dwanaście mieszkań gminnych o łącznej
powierzchni 515,82m2, kolejno:
−

Rusowo 30/1 – 74,05m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka

−

Rusowo 30/2 – 57,91m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

Rusowo 30/3 – 34,62m2- 1 pokój, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka

−

Rusowo 30/4 – 51,98m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka

−

Rusowo 30/5 – 37,23m2- 1 pokój, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka

−

Rusowo 30/6 – 47,75m2- 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka

−

Rusowo 30/7 – 52,13m2- 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka

−

Rusowo 30/8 – 37,23m2- 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka

−

Rusowo 30/9 – 34,02m2- 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka

−

Rusowo 30/10 – 31,97m2- 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka

−

Rusowo 30/11 – 37,38m2- 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka

−

Rusowo 30/12 – 19,55m2- 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka

10. Przy ul. Górnej 32 – w budynku znajdują się cztery mieszkania gminne o łącznej
powierzchni 210,40m2. Mieszkaniami zarządza KTBS Kołobrzeg, Gmina Ustronie
Morskie posiada udział w postaci tych 4 mieszkań, kolejno:
−

ul. Górna 32a/3/1 – 38,00m2-1 pokój, kuchnia, łazienka

−

ul. Górna 32a/3/2 – 48,20m2-2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Górna 32a/7 – 52,00m2-2 pokoje, kuchnia, łazienka

−

ul. Górna 32b/2 – 72,20m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 31 grudnia 2019 r. 45 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39,91 m2 (suma powierzchni
wszystkich mieszkań, dzielona na liczbę mieszkań gminnych), w przeliczeniu na jednego
mieszkańca gminy – 16,04 m2 (średnia jest niemiarodajna, zależna od powierzchni użytkowej

str. 31

danego mieszkania i liczby osób). Mieszkania posiadają powierzchnię od 19m2 do 74m2, a
liczba zamieszkujących osób jest zmienna.
Na dzień 31.12.2019 r. lokale zamieszkiwało ok. 112 osób.
W 2019 r. nie zostało przyznane żadne mieszkanie.
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące
w zasobie gminy wynosiły łącznie 28.516,27 zł za czynsz, 22.739,90 zł za wodę, co łącznie
daje kwotę 51.256,17 zł, a płatności dotyczyły 19 mieszkań za czynsz oraz 44 mieszkań za
wodę.
W 2019 r. dokonano odświeżenia jednego mieszkania w Rusowie 30 lokal nr 3.
Przedmiotem remontu był bardzo zły stan mieszkania.
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 38 osób, zaś pod koniec
2019 r. było to 41 wniosków. W rejestrze gminnym znajdują się wnioski złożone od 2012 r.
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.

10.

Parkingi sezonowe

Zadanie polegające na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz
parkingów gminnych realizowane było w roku 2019 przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim na podstawie Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia
31 maja 2019 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 określenia sposobu pobierania
opłat oraz Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 czerwca 2019
roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie.
Na podstawie umowy nr 27/2019 zawartej 1 kwietnia 2019 roku z firmą City Parking
Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu jednostka wydzierżawiła na okres od 1 lipca do 31
sierpnia 2019 roku 31 szt. parkomatów.
Lokalizacja parkomatów w SPPN (tj. w pasie dróg publicznych) – 21 sztuk:
8 szt. – ul. Bolesława Chrobrego,
4 szt. – ul. Wiejska,
2 szt. – ul. Osiedlowa,
1 szt. – ul. Ogrodowa,
2 szt. – ul. Okrzei,
4 szt. – ul. Kościuszki.
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Lokalizacja parkomatów na parkingach gminnych – 10 sztuk:
1 szt. – ul. Polna (CSR Helios parking mały),
1 szt. – ul. Polna (CSR Helios parking duży),
1 szt. – ul. Wojska Polskiego (parking przy kościele),
1 szt. – ul. Rolna – boczna,
1 szt. – ul. Rolna – Jantarowa,
1 szt. – ul. Jantarowa,
1 szt. – ul. Wiejska – boczna,
2 szt. – ul. Osiedlowa,
1 szt. – ul. Wojska Polskiego (parking przy stadionie sportowym).

Wydatki poniesione przez jednostkę na zadania związane z obsługą SPPN oraz parkingów
gminnych wynosiły łącznie:
70.064,37 zł (plan 102.326,00 zł)
Dochody wykonane z SPPN i parkingów gminnych:
205.444,36 zł (plan 206.000,00 zł)
Dodatni wynik ekonomiczny jednostki uzyskany z tytułu realizacji zadania
polegającego na obsłudze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz
urządzonych parkingów gminnych
w 2019 roku to kwota :

135.379,99 zł

Wystawiono łącznie 833 wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.
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11.

Transport

W 2019 r. wydano 36 decyzji, dochody z wydanych decyzji za korzystanie
z przystanków gminnych wyniosły 13.941,45 zł.
Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr XIV/97/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 października 2011 r. 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.

12.

Sprawy sądowe

Wobec organów gminy w 2019 r. nie zapadł żaden wyrok sądów administracyjnych
stwierdzających bezczynność organów lub uwzględniających skargi na akty wydawane przez
organy gminy. Z kolei w przypadku trzech spraw rozpoznawanych przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym w Warszawie, które rozpatrzono w 2019 r. ( sygn akt II FSK 2395/18, II FSK
3420/17 oraz II FSK 1990/18 ), oddalono wszystkie trzy 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
(sygn. akt I Nc 259/19, I Nc 319/18 ,I C 880/18, VIII GC 77/18, I Ns 989/16, IC 319/18 ). Trzy
z postępowań zakończyły się w 2019 r., gmina uzyskała nakazy zapłaty umożliwiające
dochodzenie należności na drodze egzekucyjnej. Pozostałe trzy sprawy nie zostały
zakończone prawomocnymi wyrokami sądów w 2019 r. w dwóch sprawach gmina jest stroną
pozwaną ( sygn. akt I C 880/18, VIII GC 77/18 ), w jednej ze spraw gmina dochodzi
ustanowienia służebności ( I Ns 989/16 ).
Ponadto w 2019 roku prowadzone były trzy sprawy cywilne o zapłatę (we wszystkich
Gmina Ustronie Morskie była powodem). Dwie z nich toczyły się przed Sądem Rejonowym
w Kołobrzegu, a jedna przed Sądem Rejonowym w Koszalinie. Wszystkie sprawy zakończyły
się wydaniem nakazów zapłaty na rzecz Gminy. Jedna z należności została ściągnięta w 2019
r., natomiast egzekucje komornicze w dwóch pozostałych sprawach zostały zakończone już w
2020 r.
W toku jest postępowanie dotyczące rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Gminą Ustronie
Morskie a Baltic Center Polska sp. z o.o., której przedmiotem jest oddanie w użytkowanie
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wieczyste gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Bagicz. Sąd Okręgowy w Koszalinie
wydał wyrok rozwiązujący zawartą umowę. Pozwana złożyła apelację.

13.

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 2019 r. przeprowadzono

konsultacje społeczne

z mieszkańcami gminy w sprawie n/w projektów uchwał:
- projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Ustronie Morskie. Termin konsultacji:
23.04.2019 r. – 13.05.2019 r. ;
- projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020”. Termin konsultacji: 07.11.2019 r. – 20.11.2019 r.
- projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie. Termin konsultacji: 24.10.2019
r. – 19.11.2019 r.
W trakcie trwania konsultacji społecznych, oraz po upływie terminu konsultacji społecznych do
Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w przypadku pierwszych dwóch projektów uchwał nie
wpłynęły żadne propozycje, uwagi i opinie, natomiast w przypadku projektu uchwały w
sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie otrzymane uwagi dostępne są: http://bip.ustroniemorskie.pl/uploads/media/2_-_informacja_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf
W tym miejscu należy wspomnieć, iż w 2019 roku Gmina Ustronie Morskie przystąpiła do
projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami”, dzięki któremu w kolejnym roku przeprowadzi
rozszerzone konsultacje społeczne na etapie opracowania koncepcji planu dla terenu przy
ulicy Jantarowej w miejscowości Ustronie Morskie. Dodatkowo przedmiotem konsultacji będą
zmiany studium uwarunkowań oraz planów miejscowych dla terenu Gminy Ustronie Morskie.

14.

Zebrania wiejskie w 2019 r.

W 2019 r. odbyło się 16 zebrań wiejskich, 6 w sprawie wyboru sołtysa, 10 dotyczących
funduszu sołeckiego (przyjęcie na rok 2020 i zmiana 2019) oraz 5 spotkań informacyjnych z
mieszkańcami dotyczących zmiany systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.
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15.

Przestępczość w gminie

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy złożono 188 zawiadomień
o możliwości popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia. Postępowania przygotowawcze
były prowadzone w 98 przypadkach, zaś w przypadku 131 postępowań organy prowadzące
postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion czynów zabronionych.
Czyny zabronione:
−

przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły25 % wszystkich czynów,

−

przeciwko mieniu – 48 %,

−

dotyczące przestępstw gospodarczych – 2 %.

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące art.178a par.1 Kk
Akcje informacyjne i prewencyjne prowadzono w szkole podstawowej oraz wśród emerytów.

16.

Edukacja

W gminie Ustronie Morskie w 2019 r. funkcjonowała jedna szkoła podstawowa.
Wydatki w gminie na oświatę wynosiły 4.251.944,49 zł, z czego 3.123.654,00 zł (73,46 %)
pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2019 r. naukę w Szkole Podstawowej rozpoczęło 289 uczniów.
W przeliczeniu na 1 ucznia/uczennicę, wydatki na szkołę z budżetu gminy wyniosły 14.712,61
zł, z czego subwencja pokrywała 10.808,49 zł.
Do końca września 2019 r. jeden uczeń korzystał z nauczania indywidualnego, a od
października dwóch uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 17 uczniów.
Tak niska średnia wynika z dziesięcioosobowego składu klasy 4. To tak zwany „pusty rocznik”,
związany ze zmianami dotyczącymi obowiązku szkolnego dla sześciolatków. We wrześniu
2016 r. do szkoły miały być przyjęte głównie siedmiolatki, jednak takich dzieci w tym czasie
nie było, poszły do szkoły rok wcześniej. Zostały tylko te, które otrzymały odroczenie z poradni
pedagogiczno - psychologicznej jako niegotowe do podjęcia nauki w szkole. Taki hybrydowy
rocznik będzie „wędrował” przez system edukacji w naszej szkole podstawowej jeszcze przez
4 lata.
W szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
●

obowiązkowego –

języka angielskiego (kl. 1 - 8) uczyło się 289 uczniów
języka niemieckiego (kl. 7 - 8) uczyło się 62 uczniów
●

oraz dodatkowego – j. niemieckiego – (kl. 1 - 6) uczyło się 219 uczniów.
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W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej zatrudnionych było 38 nauczycieli (40,30 w
przeliczeniu na pełne etaty) w tym 1 nauczyciel - urlop wychowawczy, 1 nauczyciel - urlop
zdrowotny, 3 w niepełnym wymiarze godzin.
Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego: 1 nauczyciel stażysta,
1

nauczyciel

kontraktowy,

20

nauczycieli

mianowanych,

16

nauczycieli

dyplomowanych.
W ciągu 2019 r. zatrudniono – 5 nauczycieli w tym 1 nauczyciela wspomagającego i 2
nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin, dwojgu nauczycielom wygasł stosunek pracy.
Na jednego nauczyciela przypada średnio 8 uczniów. W tym są nauczyciele na urlopach,
niepełnozatrudnieni, specjaliści typu pedagog, logopeda, nauczyciel wspomagający,
nauczyciele biblioteki, świetlicy, którzy nie prowadzą zajęć realizujących podstawę
programową. Biorąc pod uwagę nauczycieli przedmiotowców, przypada średnio 10 uczniów
na jednego nauczyciela.
W 2019 r. szkołę ukończyło 51 uczniów. Wszyscy pozostali uczniowie (251) uzyskali promocję
do kolejnej klasy.
Dyrektor szkoły w 2019r. przyznał 50 uczniom stypendia naukowe. Wyniosły one 8.000,00 zł.
132 uczniów (45,67 % wszystkich uczniów szkoły) dojeżdżało do szkoły zorganizowanym
przez gminę dowozem. 1 uczeń (0,35 %) był dowożony przez rodziców (finansowany
z budżetu gminy).

17.

Dowóz dzieci do szkoły i przedszkola

W 2019 r. dowóz dzieci do przedszkola i szkoły realizowany był w ramach zadania
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wykonawca wyłoniony został w ramach przetargu
nieograniczonego. Umowa obejmowała okres realizacji od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. Koszt zadania w 2019 r. wyniósł 167.925,50 zł brutto.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych odbywał się na zasadzie refundacji rodzicom bądź
opiekunom prawnym kosztów transportu dziecka do ośrodka. Gmina zawarła 7 umów na
dowóz dzieci niepełnosprawnych. Łączny koszt dowozu wyniósł 52.569,63 zł. Ponadto
zawarta była umowa na świadczenie usług przewozu dla 3 uczniów na zajęcia szkolne
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „OKRUSZEK” w Kołobrzegu, wartość
umowy 10.126,81 zł.
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18.

Przedszkole

W 2019 r. w gminie Ustronie Morskie funkcjonowało 1 przedszkole gminne.
Do przedszkola uczęszczało 136 dzieci, w tym 68 dziewcząt i 68 chłopców.
Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
−

rocznik 2017 - 10 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 4 chłopców

−

rocznik 2016 - 31 dzieci, w tym 18 dziewcząt i 13 chłopców

−

rocznik 2015 - 29 dzieci, w tym 17 dziewcząt i 12 chłopców

−

rocznik 2014 - 32 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 17 chłopców

−

rocznik 2013 - 33 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 21 chłopców

−

rocznik 2012 - 1 dziecko - chłopiec.

W 2019 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała na dzień 31.12.2019r. – 1.986.776,16
zł.
Przedszkole zrealizowało następujące inicjatywy:
•

Programu: ,,Czyste ząbki mamy, marchewkę zjadamy”

•

Program autorski ,,Ja i przyroda” p. Sylwia Glińska

•

program,, Czyste powietrze” – grupa IV, V, VI - odpowiedzialna p. Bożena Sitnik

•

program adaptacji dziecka w przedszkolu

•

programy współpracy z rodzicami ,,Ustronie wczoraj, dziś, jutro”

•

program autorski ,,Tańczące przedszkolaki” Alina Gajewicz

•

kołobrzeski festiwal piosenki przedszkolnej – wychowawcy grup

•

festiwal przedszkoli daltońskich ,,Najazd gwiazd” w Koszalinie - wychowawcy grup
(Anna Cieszkowska)

•

wdrażanie pedagogiki planu daltońskiego – wszyscy nauczyciele

•

program tolerancji

•

teatrzyki o różnej tematyce

•

liczne konkursy plastyczne

•

imprezy i uroczystości z udziałem zaproszonych gości, przedstawicielami urzędu
gminy (dzień serca, zawieszenie kuli do bajki Braci Grim, zakończenie roku, mikołajki,
dzień dziecka itp.)

Udział w akcjach charytatywnych :
➢ zbiórka darów ,,szlachetna paczka” dla podopiecznych GOPS
➢ zbiórka karmy do schroniska dla zwierząt
➢ pieczenie pierników w przedszkolu
➢ współpraca z domem dziecka w Białogardzie
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➢ współpraca z lokalnymi instytucjami: GOK, biblioteką, ośrodkiem zdrowia, GOSiR,
policją,

strażą pożarną (ochotniczą i powiatową), strażą graniczną w zakresie

podnoszenia świadomości bezpieczeństwa i profilaktyki, urzędem gminy i sołectwem
szczególnie w zakresie ochrony środowiska,
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
➢ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – wszyscy nauczyciele
➢ teatrzyki o tematyce profilaktycznej
➢ alpakoterapia i spotkania z przyrodnikami
➢ spotkania z policją
➢ z pracownikami służby zdrowia, straży granicznej
➢ zajęcia dla dzieci uzdolnionych – wszyscy nauczyciele
➢ terapia logopedyczna – p. Mariola Ostrowska
➢ terapia pedagogiczna, rewalidacja – p. Mirosława Paluszkiewicz
➢ wzbogacenie bazy lokalowej o salę terapeutyczno-sensoryczną i wyposażenie.

19.

Biblioteka

W gminie w 2019 roku funkcjonowała Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie
i jej filia w Rusowie.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 28.089 woluminów, zaś na koniec
roku – 27.851 wol. (w 2019 roku do biblioteki wpłynęło 959 woluminów, ale 1.194 książek
usunięto z księgozbioru). W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła
7,7 na dzień 1 stycznia 2019 r oraz 7,6 na dzień 31 grudnia 2019 r.
W 2019 biblioteka zapewniła możliwość wypożyczania audiobooków, z czego skorzystało
23 mieszkanek i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2019 r. zostały wzbogacone
o 3 pozycje.
Na koniec roku 2018 zarejestrowano 979 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 2019
liczby te wynosiły 1045. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 12 298
czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 16.904 książek oraz 2.319 tytułów prasy
polskiej.
W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m. in. następujące pozycje z literatury
pięknej obcej i polskiej:
─ B.A. Paris “Pozwól mi wrócić”,
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─ Ch. Carter ”Galeria umarłych”,
─ E. Dempsey “Anioł z Auschwitz”,
─ C. Lackberg “Złota klatka”,
─ M. Houellebecq “Serotonina”,
─ A. Oz “Opowieść o miłości i mroku”,
─ L. Riley “ Siostra księżyca” i “Drzewo Anioła”,
─ S. King “To” i “Instytut”,
─ W. Chmielarz “Rana”,
─ R. Mróz ”Umorzenie” i “Listy zza grobu”,─
─ K. Puzyńska “Rodzanice” i “Pokrzyk”,
─ M. Paszyńska “Owoc granatu”,
─ M. Rogala “Cenny motyw” i “cicha noc”,
─ J. Jax “Ziemia ludzi zaginionych”.
Z reportaży:
⎼

K.Brown “Czarnobyl”,

⎼

F. Springer “Dwunaste”,

⎼

P. Reszka “Czarni”.

Z biografii:
⎼

M. Obama “Becoming”,

⎼

A. Seweryn “Ja prowadzę!”,

⎼

R. Warszawski “Dzikowska”.

Z książek dla dzieci i młodzieży:
⎼

C. Hoover “Coraz większy mrok”,

⎼

G. Kasdepke “Pestka, drops, cukierek”,

⎼

A.C. Vestly “8+2 i wycieczka rowerowa do Danii”,

⎼

J. Kinney “Dziennik Rowleya”, “Nela i kierunek Antarktyda”, “Nela w krainie orek”.

Biblioteka zatrudniała łącznie 3 pracowników w Ustroniu Morskim, zaś w jej filii 1 pracownicę.
W ciągu roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianom.
W bibliotece użytkowano 9 komputerów, w tym wszystkie z dostępem do szerokopasmowego
internetu. Katalog on-line zapewniały obie biblioteki. Biblioteka zapewniła również możliwość
zdalnego składania zamówień i rezerwacji.
W 2019 roku biblioteka zorganizowała wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa:
⎼

13 stycznia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w bibliotece – tradycyjnie
już – odbyło się liczenie zebranych pieniędzy.
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⎼

5 lutego biblioteka gościła Teatr Blaszany Bębenek z przedstawieniem Pinokio.

⎼

20 lutego pod hasłem „U nas Walentynki trwają cały rok” odwiedziła nas „zerówka”.

⎼

30 marca miał miejsce wieczór autorski Magdaleny Majcher z okazji prapremiery
książki Obcy powiew wiatru – wielopokoleniowej sagi o rodzinie, która po wojennej
zawierusze odnalazła swoje miejsce na ziemi w Ustroniu Morskim.

⎼

12 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Czekolady. Biblioteka w Ustroniu
już po raz drugi obchodziła to święto i na jeden dzień zamieniła się w czekoladową
krainę, którą odwiedziła ustrońska grupa przedszkolaków – "Misie".

⎼

5 lipca ponownie gościliśmy Magdalenę Majcher na spotkaniu poświęconym
wydanemu w czerwcu drugiemu tomowi Sagi Nadmorskiej Zimny kolor nieba.

⎼

10 lipca gościliśmy teatr ze spektaklem dla dzieci o tytule Przygody Pippi Skarpetki.

⎼

7 września biblioteka po raz kolejny wzięła udział w Narodowym Czytaniu. W tym roku
czytaliśmy fragmenty nowel, które wybrała i opracowała Barbara Sroka. W Narodowym
Czytaniu wzięli udział przedstawiciele władz, kierownicy i dyrektorzy jednostek
organizacyjnych oraz uczniowie szkoły z Ustronia Morskiego.

⎼

27 września odbyło się kolejne spotkanie z Magdaleną Majcher w związku z premierą
trzeciego tomu Sagi Nadmorskiej Znany szum morza.

⎼

5 października biblioteka we współpracy z GOK-iem zorganizowała pierwszą
w Ustroniu

Morskim Noc Bibliotek. Uczestnicy ustrońskiej Nocy Bibliotek mieli

możliwość uczestniczyć w warsztatach ilustrowania baśni oraz spróbować własnych sił
w tworzeniu opowieści.
⎼

22 listopada bibliotekę odwiedziła grupa czterolatków "Kubusie Puchatki". Dzieci
wysłuchały bajki O rybaku i złotej rybce oraz wykonały pracę plastyczną związaną
z tematem odwiedzin.

W ciągu całego roku biblioteka w Ustroniu, na specjalnie zakupionych w tym celu
regałach, prezentuje wystawy książek m.in.: „Nie pamiętam, jaki miała tytuł, ale okładka była
niebieska” czy „Pies najlepszym przyjacielem człowieka” oraz eksponuje świeżo zakupione
nowości wydawnicze. Biblioteka wzięła także udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka ”Przerwa
na wspólne czytanie” oraz w projekcie „Z książką na start”, realizowanym w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki człowiek”. W wydarzeniach tych wzięło udział
593 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie
2.320,00 zł.
W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
210.000,00 zł.
W 2019 roku biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie Zachodniopomorska
Biblioteka Roku 2018.
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20.

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
W ramach działalności podstawowej GOK w roku 2019 działały pracownie:
✓ Plastyczna - prowadzona przed Dorotę Waligórę
✓ Muzyczna – prowadzona przez Jana Sokolnickiego.
W pracowni muzycznej działały zespoły:
➢ Złota Rybka
➢ Kapela Złotej Rybki
➢ Beniaminek
➢ Kwartet Saksofonowy
Złota Rybka wraz z kapelą zdobyły w 2019 roku 1 miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych
na XV Łobeskiej Babie Wielkanocnej oraz 1 miejsce w przeglądzie Tychowo na Ludowo.
✓ Teatralna – prowadzona przez Barbarę Srokę
W pracowni teatralnej działały zespoły:
➢ Teatr GO-Q
➢ MDM
Spektakl „Szafa” w wykonaniu grupy teatralnej MDM zdobył Grand Prix XXXII Płośnickiego
Lata Teatralnego
✓ Fotograficzna – prowadzona przez Andrzeja Stasiukiewicza
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✓ Strażacka Orkiestra Dęta „MORKA” – orkiestrą zarządza Kamil Płachta
✓ Taneczna dla dzieci – zajęcia breakdance – Marcin Grzybowski
✓ Taneczna – zajęcia dla pań – Roman Filus.
W strukturze GOK znajduje się także świetlica MELMAK w Rusowie, w której prowadzone są
zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także spotkania klubu gier planszowych.
W 2019 roku GOK współpracował przy organizacji wydarzeń z:
- Sołectwem Ustronie Morskie
- Kołem Gospodyń Wiejskich w Rusowie
- Stowarzyszeniem 2K6
W zajęciach organizowanych w ramach działalności podstawowej GOK uczestniczyło w 2019
roku 137 mieszkanek i mieszkańców Gminy Ustronie Morskie
Dotacja podmiotowa Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 roku wynosiła 740.000 złotych
Koszty usług zewnętrznych związanych z organizacją wydarzeń wyniosły 66.247,16 złotych
Koszty związane z prowadzeniem Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA wyniosły 41.351,32
złotych
Koszty umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem zajęć i warsztatów wyniosły
43.407,96 złotych
W 2019 roku GOK zarządzały trzy osoby, w tym dwóch pełniących obowiązki dyrektora do
czasu rozstrzygnięcia konkursu, który przeprowadzono w ostatnich dniach grudnia 2019.
Zadania zrealizowane z zakresu wydarzeń /większość zadań zrealizowana wspólnie
z UG, BP, SP i Przedszkolem/
STYCZEŃ
•

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

LUTY
•

Spotkania warsztatowe z cyklu „Podziel się pasją” prowadzone przez mieszkankę
Ustronia Morskiego

•

Teatr dla dzieci Blaszany Bębenek

•

Ferie zimowe – warsztaty plastyczne, fotograficzne dla dzieci

MARZEC
•

Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Majcher

•

W ramach Dni Teatru spektakl teatralny „Być Kobietą cz. 2”
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•

Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Morka

KWIECIEŃ
•

Wielkanocny konkurs dla każdego którego finał odbył się w galerii GOK

•

„Mona Lisa – to ja” wernisaż najsłynniejszych portretów wykonanych przez dzieci pod
okiem pani Doroty.

MAJ
•

Koncert majowy w wykonaniu zespołów muzycznych w klimacie „Rock na Fali”

•

Noc Muzeów wystawa prac fotograficznych pracownika GOK oraz gry i zabawy dla
dzieci i młodzieży

•

Wernisaż wystawy poplenerowej

•

IV Spotkania Klubów Seniorów Powiatu Kołobrzeskiego

•

Z okazji Dnia Matki spektakl zatytułowany „Mój boski rozwód”

CZERWIEC
•

odbyły się spektakle teatralne, między innymi grupy teatralnej MDM działającej przy
GOK oraz spektakl Być Kobietą Cz I i II w wykonaniu grupy teatralnej GO-Q.

•

Rozpoczęcie XVI Warsztatów Karykatury i Satyry MORKA.

LIPIEC
•

XVI Spotkania z Satyrą i Karykaturą „MORKA 2019”

•

Występ Kabaretu Czesuaf

•

Wernisaż wystawy poplenerowej „MORKA”

•

Warsztaty plastyczne dla dzieci – Dorota Waligóra

•

Spektakl Teatru GO-Q „Być Kobietą część 1 i 2”

•

Koncerty zespołu Rockin’ Birds

•

Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej „MORKA”

SIERPIEŃ
•

Warsztaty plastyczne dla dzieci – Dorota Waligóra

•

Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej „MORKA”

•

Koncert Projekt HUBAS #StreetArt2019

•

Koncert zespołu Rockin’ Birds

•

Koncert finałowy obozu językowo – artystycznego

•

Prezentacje taneczne zespołu mażoretek „GRACJA”

•

Koncert zespołu No Bad Days

•

Koncert zespołu puzonistów z Kremmen

•

Wystawa poplenerowa II Ogólnopolskiego pleneru malarsko - rzeźbiarskiego

•

Wernisaż wystawy wakacyjnych warsztatów plastycznych dla dzieci
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WRZESIEŃ
•

Dożynki Gminne

•

II LARP Spieczona Ziemia

PAŹDZIERNIK
•

Wernisaż wystawy malarstwa Romualda Kołodzieja

•

Dzień Dyni

•
LISTOPAD
•

Koncert „Specyficzne zaduszki”

•

Koncert muzyki polskiej w wykonaniu zespołu Kurna Chata

•

Koncert Patriotyczny Strażackiej Orkiestry Dętej „MORKA”

•

Fabryka Kartek Bożonarodzeniowych

•

Jubileusz Pięciolecia zespołu „Złota Rybka”

GRUDZIEŃ
•

I Ustrońskie Mikołajki

•

Dzień Bombki

•

Pożegnanie starego roku

21.

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.
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: OSP
Rusowo i Kukinia są ogrzewane elektrycznie, natomiast w OSP Ustronie Morskie
gazowe, remizy podłączone są do sieci wodno - kanalizacyjnej.
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W strukturach straży działa członków czynnych 119 druhów (w tym mężczyzn 101,
kobiet 18) wspierających 18, honorowych 10.
W OSP Ustronie Morskie i Rusowo działa Kobieca Drużyna Pożarnicza, natomiast
w OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,
które liczą 43 członków.

22.

Gminna jednostka budżetowa

W gminie funkcjonuje jednostka budżetowa pn. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
(GOSIR). W planie finansowym na rok 2019 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie 5
862 100,07 zł oraz wpływy w wysokości 2 976 558,00. Zostały one wykonane zgodnie z
założeniami w 98,80%.
W 2019 r. z obiektu CSR Helios skorzystało 136 211 osób. Dla porównania w 2018 z obiektu
skorzystało 121 382 osoby. Wpływy ze sprzedaży biletów CSR Helios na koniec 2019 r.
wyniosły 1 107 690,98 zł.
Wskaźnik zatrudnienia na początku 2019 r. wynosił 102,21%, zaś na dzień 31 grudnia 2019 r.
109,70%. Przyczyną wzrostu było zatrudnienie czterech osób na umowę na czas określony,
na czas zastępstwa spowodowanego długotrwałą chorobą dwóch pracowników GOSIR w
Ustroniu Morskim. Ponadto w 2019 r. GOSIR w Ustroniu Morskim zatrudnił na okres od 03
czerwca 2019 r. do 31 marca 2020 r. jednego pracownika w dziale gospodarki komunalnej w
ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy Kołobrzegu na tzw. roboty publiczne.
Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2019: Ogółem 46 osób, w tym 14 kobiet i 32
mężczyzn
Wykształcenie

Kobieta

Mężczyzna

Wyższe

-

4

Średnie

7

8

Zawodowe

7

18

Podstawowe

-

2

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2019 wyniosło 3.703,44 zł.
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23.

Spółka gminna

Na 2019 r. w spółce Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o. uzyskano przychody
netto ze sprzedaży w wysokości 1.018.118,98 zł, natomiast koszty działalności operacyjnej
wyniosły netto 946.559,37 zł, w tym amortyzacja wyniosła 260.400,48 zł. Biorąc pod uwagę
przychody ze sprzedaży minus koszty działalności operacyjnej należy stwierdzić, że w roku
2019 zysk ze sprzedaży wyniósł 71.559,61 zł.

Miesiąc

Produkcja w MWh

Średnia cena dla
miesiąca netto

Wartość netto za
2019

Wartość brutto za 2019

Styczeń

18,338

270,57

4.961,68

1.654,28

Luty

43,049

228,72

9.846,17

8.624,82

Marzec

63,953

224,88

14.381,75

16.166,75

Kwiecień

146,819

245,98

36.114,54

24.488,76

Maj

127,587

263,40

33.606,42

33.049,78

Czerwiec

130,169

294,38

38.319,15

28.611,64

Lipiec

139,243

267,90

37.303,20

24.960,64

Sierpień

121,692

282,33

34.357,30

22.387,15

wrzesień

74,498

253,22

18.864,38

17.755,00

październik

50,407

259,27

13.069,02

16.074,89

listopad

19,651

225,35

4.428,35

5.446,87

grudzień

12,473

218,05

2.719,74

3.345,28

RAZEM:

947,879

252,83

247.971,70

305.005,18

Wartość aktywów spółki na koniec 2019 roku wyniosła 6.284.489,37 zł.
W omawianym okresie doszło do zmian personalnych. Spółka w okresie od 01.01.2019 do
30.04.2019 zatrudniała 2 osoby, tj.: 1 osobę na umowę o pracę, świadczącą usługi obsługi
farmy PV, oraz 1 osobę na umowę o zarządzanie, świadczącą funkcję prezesa zarządu.
Spółka z dniem 30.04.2019 r rozwiązała umowę z osobą zajmującą się obsługą farmy PV.
Strategia rozwoju spółki oparta jest na jednym obszarze działalności dotyczącym produkcji
i sprzedaży energii elektrycznej. Obszar ten wpływa bezpośrednio na wysokość uzyskanych
przez spółkę dochodów, a tym samym kondycję finansową spółki. Spółka zamierza nadal
kontynuować

działalność

szkoleniową

i

informacyjną,

przedstawiając

odpłatnie

zainteresowanym podmiotom informacje dotyczące procesu inwestycyjnego budowy farmy
fotowoltaicznej na zrekultywowanym terenie nieczynnego wysypiska śmieci.
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Zarząd spółki w dalszym ciągu prowadzi korespondencję z wyższymi uczelniami w Polsce
w celu wspólnego aplikowania o środki unijne z przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027.

24.

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 Morskim przedsiębiorcy dokonali 1276 wpisów.
W roku 2019 - 74 osoby za pośrednictwem tut. Urzędu założyło firmę, 227 osób dokonało
zmian we wpisie, 472 zawiesiło działalność , 434 wznowiło prowadzenie działalności 69 osób
zakończyło i wykreśliło z ewidencji prowadzenie działalności. Razem w roku 2019 przyjęto
1276 wniosków.

25.

Planowanie przestrzenne

Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było 40,6 % powierzchni gminy, a na koniec roku wartość ta nie uległa zmianie.
Ostatnia ocena aktualności planów miejscowych oraz studium dokonana była we wrześniu
2019 r. opracowaniem: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Ustronie
Morskie, ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych, wieloletnie programy
sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium”.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą
nr XLV/370/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 września 2018 r. wskazano 4 obszary
wyznaczone do opracowania planów miejscowych:
- obszar zwartej zabudowy wsi Rusowo wraz z zabytkowym parkiem podworskim i częścią
przyległych terenów przeznaczonych w studium pod zainwestowanie oraz terenów rolnych i
cennych przyrodniczo,
- obszar zwartej zabudowy wsi Kukinia wraz z częścią przyległych terenów przeznaczonych
w studium pod zainwestowanie oraz terenów rolnych i zabytkowego cmentarza,
- obszar rolniczy położony w południowej części wsi Bagicz, pomiędzy linia kolejową a
terenami Kołobrzeskiego Lasu,
- obszar rolniczy położony we wschodniej części wsi Wieniotowo, w rejonie Łasińskich Łąk,
ograniczony od północy i wschodu granicą gminy, od południa drogą krajową, a od zachodu
granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2019 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te dotyczyły przebudowy linii napowietrznej na linię kablową w miejscowości Rusowo,
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budowy remizy strażackiej w miejscowości Rusowo oraz budowy stanowiska słupowego i
stacji transformatorowej Ustroniu Morskim.
W poprzednim roku wydano 29 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 4 zmiany decyzji, 12
decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 decyzja o przeniesieniu
decyzji, 12 decyzji o odmowie wydania warunków zabudowy (w związku z ograniczeniami
wynikającymi z lokalizacją elektrowni wiatrowych).
−

przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego to 60 dni.

−

10 % decyzji wydanych przez wójta zostało zaskarżonych do samorządowego
kolegium odwoławczego, które uchyliło 30% z zaskarżonych decyzji.

- Ilość wydawanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: 120 szt.
- ilość zaświadczeń związanych z obrotem nieruchomościami: 158 szt.

Opłata adiacencka ustalona i naliczona w 2019 roku:

Ilość prowadzonych postępowań:

13*

Ilość wydanych decyzji:

12

Ilość decyzji ustalających opłatę:

10

Decyzje umarzające:

1

Decyzje zaskarżone do SKO:

0

Decyzje uchylone przez SKO:

0

Suma kwot opłat adiacenckich:

94.335,00- zł

* W 2019 roku było prowadzonych 13 postępowań w tym zostało wydanych 12 decyzji (1 z
postępowania z 2018 roku, 11 z postępowań z 2019 roku), 3 decyzje z postępowań z 2019
roku zostały wydane 2020 roku. W 2019 roku żadna z decyzji nie została zaskarżona do
SKO.

26. Program opieki nad zabytkami (GPOnZ. - art. 87 ustawy o ochronie
zabytków)
Gminny Program Opieki nad Zabytkami służy ochronie i wykorzystaniu lokalnych
zasobów dziedzictwa kulturowego w różnych dziedzinach życia społecznego. W programie
wyznaczono dwa priorytety (ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy,
jako element rozwoju gospodarczo-społecznego gminy Ustronie Morskie, promocja
dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców
gminy Ustronie Morskie), cele szczegółowe ora działania. Zostały one sformułowane
w perspektywie wieloletniej i wykraczają często poza czteroletni okres obowiązywania GPOnZ.
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27.

Gospodarka nieruchomościami:

W 2019 roku przeprowadzono: 17 przetargów na zbycie nieruchomości.
W roku 2019 sprzedano ogółem: 1,5917 ha gruntów.
Lp

Rodzaj sprzedanej
nieruchomości

Numer
działki

Powierzchnia
działki (ha)

Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie
1

Grunt niezabudowany

1001

0,1086

2

Grunt niezabudowany

997

0,1176

3

Grunt niezabudowany

1028

0,0085

4

Grunt niezabudowany

1025

0,0061

5

Grunt niezabudowany

1026

0,0033

6

Grunt zabudowany

305

0,1250

7

Grunt niezabudowany

999

0,1195

8

Grunt niezabudowany

1000

0,1195

Obręb ewidencyjny Wieniotowo
1

Grunt niezabudowany

1/27

0,1422

2

Grunt niezabudowany

1/36

0,1435

3

Grunt niezabudowany

1/37

0,1441

4

Grunt niezabudowany

1/32

0,1414

5

Grunt niezabudowany

1/53

0,1394

6

Grunt niezabudowany

1/54

0,1337

7

Grunt niezabudowany

1/52

0,1393

Razem

1,5917
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Nabycie mienia komunalnego ( od. 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)
1.W roku 2019 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem: 0,5482 ha.
Lp

Rodzaj nabytej
nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia
działki w ha

Nr decyzji

Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie
1

Grunty niezabudowane
(poszerzenie pasa drogi
gminnej ul. Słonecznej)

435/20

0,0504

GNP.6831.36.2019.
GNPII z dn.
30.10.2019 r. w
trakcie ustalenia
wartości
odszkodowania

2

Grunty niezabudowane

433/25

0,1036

GNP.6831.26.2019.
GNPII z dn.
16.10.2019 r. w
trakcie ustalenia
wartości
odszkodowania

(poszerzenie pasa drogi
gminnej ul. Słonecznej)

3

Grunty niezabudowanie
(poszerzenie pasa drogi )

472/32

0,2743

GNP.6831.22.2019.
GNPII z dn.
20.08.2019 r. w
trakcie ustalenia
wartości
odszkodowania

4

Grunty niezabudowane (
poszerzenie pasa drogi
gminnej)

351/4

0,0287

25.900,- zł

200/29

0,1172

GNP.6831.15.2019.
GNPII z dn.
10.07.2019 r. w
trakcie ustalenia
wartości
odszkodowania

Obręb ewidencyjny Sianożęty
1

Grunt niezabudowany (pod
poszerzenie pasa drogowego)

Ponadto nabyto w drodze komunalizacji prawo własności do działki nr 242/1 o pow. 0,0196
ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie. Dotychczas Gmina Ustronie
Morskie była użytkownikiem wieczystym tej działki.

str. 51

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w 2019 roku:
Opis mienia według grup
rodzajowych

Powierzchnia
ha

Grunty komunalne ogółem:

265

w tym:
Drogi

112

Tk,Tp

3

Tereny zabudowane

92

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

66,1027

2

Gwizd

5,0390

3

Kukinia

18,0950

4

Kukinka

7,9678

5

Rusowo

41,3202

6

Sianożęty

17,4358

7

Ustronie Morskie

79,6078

8

Wieniotowo

18,4947

Dzierżawy i opłaty
1. Dzierżawa mienia gminnego
Ogółem w 2019 r. wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem:
- ogródki przydomowe:

0,1126 ha,

-działalność gospodarcza:

0,9725 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,3444 ha

- grunty rolne:

7,6791 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w 2019 r.
Ogółem w 2019 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawały grunty o pow. 56,6158 ha

28.

Opłata przekształceniowa za 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli
domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych
wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami
budowlanymi,

umożliwiającymi

prawidłowe

i

racjonalne

korzystanie

z budynków mieszkalnych. Zmianę wprowadziła ustawa z 20.07.2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
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własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz.916 z późn. zm.). Opłata przekształceniowa
roczna zastąpiła dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste. Do tej pory za użytkowanie
wieczyste wnoszone były opłaty z góry za dany rok do 31 marca każdego roku. Opłata
przekształceniowa będzie wnoszona co roku przez okres 20 lat począwszy od
1 stycznia 2019 r. Wyjątkiem jest opłata za 2019 r., którą należy zapłacić do 29 lutego 2020r.
Opłatę przekształceniową roczną wnosi właściciel lub współwłaściciel nieruchomości na rzecz
jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 r. wydano łącznie 65 zaświadczeń

29.

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.

30.

Służebności

Na nieruchomościach gminnych w 2019 roku ustanowiono służebności przesyłu:
Lp

Położenie

Nr działki

Długość /
powierzchnia

Wyszczególnienie

1

Ustronie Morskie

259/53

3 mb

Ułożenie linii kablowej
0,4 kV

2

Ustronie Morskie

459/3

11 m2

Ułożenie linii kablowej
0,4kV, 15kV, stacja
transformatorowa STS
15/04

3

Kukinka

146

11 mb

Linia kablowa 0,4kV
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31.

Ochrona Przyrody

W 2019 r. przyjęto:
66 wniosków o wydanie decyzji administracyjnej w zakresie wydania zezwolenia

1)

na wycinkę drzew i krzewów, w tym:
•

wydano 45 decyzji,

•

21 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia na skutek nieuzupełnienia braków
formalnych w wyznaczonym terminie.

2) przyjęto 47 zgłoszeń o zamiarze wycinki drzew.
3) złożono do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 31 sztuk wniosków o wydanie
decyzji administracyjnej w zakresie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i
krzewów z terenów gminnych.

32. Barszcz Sosnowskiego: podjęte działania:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w ramach własnych zadań
zakupił środki chemiczne oraz dokonał oprysku Barszczu Sosnowskiego zlokalizowanego
w pasach drogowych dróg gminnych. W 2019 roku na realizacje zadania zwalczania
barszczu Sosnowskiego wydatkowano kwotę 1.706,40 zł brutto (środki chemiczne),
900,00 zł brutto (usługa dokonania oprysku mechanicznego).

33.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

W 2019 r. wpłynęło 4 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
1 decyzję wydano w 2019 r. lecz wszczęto postępowanie w 2018 r.
Czas trwania
od – do

Lp.

Nazwa planowanego przedsięwzięcia

1.

budowa czterech aparthoteli realizowanego
na działkach o numerach ewidencyjnych nr
1121, 1122, 1123, 1124, 1127 w obrębie
ewidencyjnym Ustronie Morskie, gmina
Ustronie Morskie

21.08.2018 – w toku

2.

budowa dwóch budynków usług
turystycznych, budynku usług
turystycznych z usługami towarzyszącymi
oraz infrastruktury technicznej” w
miejscowości Sianożęty na dz. nr 145 / 3
obręb 0028 Sianożęty.

11.04.2019 – w toku

3.

budowa stacji paliw z infrastrukturą
towarzyszącą” w miejscowości Sianożęty
na dz. nr 203 / 3 i 205 obręb 0028
Sianożęty

18.07.2019 – 05.12.2019

Rodzaj wydanej decyzji
Konieczność przeprowadzenie
oceny oddziaływania na
środowisko.
Raport wykonano
Trwa uzupełnienie raportu na
wniosek RDOŚ Szczecin
Zawieszenie postępowania
administracyjnego do czasu
przedłożenia przez
Wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko
Umorzenie postępowania ze
względu na brak możliwości
uzupełnienia dokumentów
przez Wnioskodawcę
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4.

budowa elektrowni słonecznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Rusowo na dz. nr 78 obręb
0024 Rusowo

5.

Budowa obiektu usług turystycznych –
budynku apartamentowego z częścią
usługową, garażem podziemnym i
instalacjami wewnętrznymi (CO, wod –
kan, elektryczne, teletechniczne, ppoż)”
realizowanego na działkach o numerach
ewidencyjnych nr 3/5, 3/10, 3/12 i 3/8 w
obrębie ewidencyjnym 29 Ustronie Morski

Budowa 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 na dz. nr 327 obręb 0029 Ustronie
Morskie

6.

02.09.2019 – 04.11.2019

Decyzja stwierdzająca brak
konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na
środowisko

02.12.2019 – w toku

Zawieszenie postępowania
administracyjnego do czasu
przedłożenia przez
Wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko

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.)

W 2019 r. żadna z decyzji wydana przez Wójta Gminy Ustronie Morskie nie została
zaskarżona.

34.

Program Czyste Powietrze

11 października 2019 roku Wójt Gminy podpisała porozumienie w sprawie współpracy
w zakresie programu Czyste Powietrze z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach tego działania mieszkańcy bezpośrednio
w urzędzie mogą załatwiać sprawy związane

z pozyskaniem dofinansowania na

termomodernizacje swoich budynków bądź wymianę źródła ciepła.
Celem Programu Czyste Powietrze jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
i poprawa

efektywności

energetycznej

budynków.

Pozwala

uzyskać

atrakcyjne

dofinansowanie do 90% wartości inwestycji na wymianę źródła ciepła na ekologiczne
w zależności od dochodu na członka rodziny. Środki można przeznaczyć na kompleksową
termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym docieplanie ścian i stropów, wymianę okien
i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Koszt wsparcia wynosi od 7 do 53 tysięcy
złotych i może być wykorzystany przy remoncie domu ale także przy budowie nowych
inwestycji. Nadal zachęcam Państwa do skorzystania z tej oferty.
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35.

Urząd Gminy Ustronie Morskie

Wskaźnik zatrudnienia na początku 2019 roku wynosił: 43,25 etatów , 45 osób
Wskaźnik zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wynosił : 39,75 etatów , 41 osób
Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 41 osób w tym:
- kobiety – 31
- mężczyźni – 10;
z wykształceniem :
- wyższym - 30 osoby w tym 24 kobiety i 6 mężczyzn,
- średnim – 5 osób w tym 5 kobiet,
- zawodowym – 6 osób w tym 2 kobiety i 4 mężczyzn.

Średnie wynagrodzenie brutto na dzień 31.12.2019 r. wynosiło :
-z kadrą zarządzającą : 189 762,50 : 41 osób = 4.628,35 zł/osobę
- bez kadry zarządzającej : 162 114,50 : 38 osoby = 4.266,17 zł/osobę

36.

Statystyka

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, Urząd Gminy przeprowadził łącznie we
wszystkich komórkach organizacyjnych 5227 postępowania administracyjne, które
zakończone zostały wydaną decyzją administracyjną.
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LP.

TEMATYKA WYDANYCH DECYZJI

LICZBA
WYDANYCH
DECYZJI W 2019r.

1

Wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania podatkowego

1432

/podatek od nieruchomości/
2

Wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania podatkowego

21

/podatek od nieruchomości ZMIANA/
3

Wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania podatkowego

1528

/podatek rolny/
4

Wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania podatkowego

19

/podatek rolny – ZMIANA/
5

Udzielenie ulg podatkowych dla osób prawnych

0

6

Udzielenie ulg podatkowych dla osób fizycznych

3

7

Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych

110

Ustalenie wysokości podatku od środków transportowych
8

9

10

OSOBY FIZYCZNE

10

OSOBY PRAWNE

2

Zajęcie pasa drogowego
Na cel budowy

78

Na cel handlu

19

Decyzje lokalizacyjne na umieszczenie urządzeń w pasie

54

drogowym
11

Decyzje odmowne - handel

16

12

Budowa zjazdów

19

13

Postępowania związane z procedurą oddziaływania na

4

środowisko
14

Przyznanie pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia

0

młodocianego pracownika
15

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego decyzją administracyjną

8

wraz z decyzjami umorzenia postępowania
16

Nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

13

17

Zmiana nazwiska

6

18

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

59

19

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu

2

nieczystości ciekłych
20

Zezwolenia na zatrzymywanie się na przystankach

34

21

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

4

22

Decyzji o warunkach zabudowy

29

str. 58

w tym 4 zmiany decyzji
23

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

12

24

Decyzja o przeniesieniu decyzji

1

25

Decyzja o odmowie wydania warunków zabudowy

12

26

Opłata adiacencka

12

27

Decyzje dot. podziałów

35

28

Wycinka drzew i krzewów

45

29

Świadczenia rodzinne

200

30

Świadczenia wychowawcze

467

31

Świadczenia „Dobry Start”

317

32

Pomoc społeczna

598

33

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

30

34

Stypendium szkolne

28
RAZEM

5227

WYDANE POSTANOWIENIA:
- 2 postanowienia w zakresie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych; 1
postanowienie w zakresie odmowy wydania zaświadczenia z miejscowego planu; 34
postanowienia dotyczące podziałów nieruchomości.

Do Urzędu gminy wpłynęło 12 599 pism, podań i wniosków, w tym 1731 deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

37.
L.p.

Realizacja Uchwał Rady Gminy
Numer

Data

Status

Tytuł

07.01.2019

Obowiązujący

w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Uchwały
1

IV/28/2019

Ustronie Morskie

2

V/29/2019

24.01.2019

Obowiązujący

w

sprawie

określenia

zasad,

trybu

przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych dla
osób fizycznych oraz nagród dla trenerów
za osiągnięte wyniki sportowe

str. 59

3

V/30/2019

24.01.2019

Obowiązujący

w sprawie określenia warunków udzielenia
bonifikat i wysokości stawek procentowych
od jednorazowych opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości

4

V/31/2019

24.01.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w dzierżawę

5

V/32/2019

24.01.2019

Obowiązujący

w

sprawie

nabycia

nieruchomości

w Ustroniu Morskim
6

V/33/2019

24.01.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w dzierżawę

7

V/34/2019

24.01.2019

Obowiązujący

w sprawie powołania Doraźnej Komisji
Statutowej

Rady

Gminy

w Ustroniu

Morskim
8

V/35/2019

24.01.2019

Obowiązujący

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu
pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim oraz
zatwierdzenia planu pracy komisji stałych
Rady Gminy na 2019r.

9

VI/36/2019

24-01-2019

Obowiązujący

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy
Ustronie

Morskie,

polegającego

na

realizacji
złożeniu

zadania

wniosku

o

dofinansowanie w ramach konkursu nr

61/I/OA/3.4/2018/cz.2
DOTACJA

w

–

GEPARD

ramach

II.

programu

priorytetowego GEPARD II – transport
niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności.
10

VI/37/2019

22.02.2019

Obowiązujący

w

sprawie

uzupełnienia

składów

osobowych komisji stałych Rady Gminy
w Ustroniu Morskim.
11

VI/38/2019

22.02.2019

Obowiązujący

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów
i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy
Ustronie Morskie

12

VI/39/2019

22.02.2019

Obowiązujący

w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami

bezdomnymi

oraz

str. 60

zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2019
13

VI/40/2019

22.02.2019

Obowiązujący

w sprawie ustalenia stawki procentowej
opłaty adiacenckiej

14

VI/41/2019

22.02.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w dzierżawę

15

VI/42/2019

22.02.2019

Obowiązujący

w sprawie komunalizacji nieruchomości na
wniosek

16

VI/43/2019

22.02.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

17

VII/44/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz

stawki

za

pojemnik

o określonej

pojemności
18

VII/45/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Ustronie Morskie.

19

VII/46/2019

29.03.2019

Obowiązujący

o

zmianie

uchwały

w sprawie

o wysokości

deklaracji

wzoru

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą

środków

komunikacji

elektronicznej oraz wykazu dokumentów
potwierdzających

dane

zawarte

w deklaracji.
20

VII/47/2019

29.03.2019

Obowiązujący

zmieniająca

uchwałę

szczegółowego

w sprawie

sposobu

i zakresu

świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów

komunalnych

nieruchomości

od

właścicieli

i zagospodarowania

tych

odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli

nieruchomości

opłatę

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

str. 61

21

VII/48/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych
usług

w zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi.
22

VII/49/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

23

VII/50/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie
przez

Gminę

Ustronie

Morskie

współdziałania z jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji
projektu partnerskiego w ramach Działania
8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa

Zachodniopomorskiego

2014-2020.
24

VII/51/2019

29.03.2019

Uchylona

w sprawie ustalenia zasad przyznawania

uchwałą

i odpłatności

Nr VIII/63/2019

i specjalistyczne

za

świadczone

usługi

opiekuńcze

usługi

przez

opiekuńcze

Gminny

Ośrodek

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego

zwolnienia

od

opłat,

jak

również tryb ich pobierania.
25

VII/52/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek

tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze, oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru

godzin

psychologów,

zajęć

logopedów,

pedagogów,
terapeutów

pedagogicznych i doradców zawodowych
26

VII/53/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w

sprawie

zamiaru

samorządowych

połączenia

instytucji

kultury:

Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu
Morskim

i Biblioteki

Publicznej

Gminy

Ustronie Morskie w jedną instytucję kultury
o nazwie „Centrum Książki i Kultury Gminy
Ustronie Morskie”

str. 62

27

VII/54/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w dzierżawę

28

VII/55/2019

29.03.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w dzierżawę

29

VIII/56/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

30

VIII/57/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu
kąpielowego na terenie Gminy Ustronie
Morskie na rok 2019

31

VIII/58/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
z Otwartej Strefy Aktywności, która składa
się z urządzeń w strefie placu zabaw,
siłowni zewnętrznej i relaksu zlokalizowanej
przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim

32

VIII/59/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w

sprawie

przyjęcia

oceny

zasobów

pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy
Ustronie Morskie.
33

VIII/60/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w sprawie zbycia nieruchomości.

34

VIII/61/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w sprawie zbycia nieruchomości.

35

VIII/62/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w

sprawie

Cmentarzy

uchwalenia

Regulaminu

Komunalnych

w

Ustroniu

Morskim i Rusowie
36

VIII/63/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w

sprawie

przyznawania
opiekuńcze

szczegółowych
i odpłatności

warunków
za

usługi

i specjalistyczne

usługi

opiekuńcze,

z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi

oraz

szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego

zwolnienia

od

opłat,

jak

również trybu ich pobierania.
37

VIII/64/2019

30.04.2019

Obowiązujący

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
poboru

podatków

lokalnych

w drodze

str. 63

inkasa,

wyznaczenia

inkasentów

i określenia wynagrodzenia za inkaso
38

IX/65/2019

31.05.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

39

IX/66/2019

31.05.2019

Obowiązujący

w sprawie nadania statutów sołectwom
w gminie Ustronie Morskie.

40

IX/67/2019

31.05.2019

Obowiązujący

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
z Otwartej Strefy Aktywności, która składa
się z urządzeń w strefie placu zabaw,
siłowni zewnętrznej i relaksu zlokalizowanej
przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim.

41

IX/68/2019

31.05.2019

Obowiązujący

w

sprawie

Cmentarzy

uchwalenia

Regulaminu

Komunalnych

w Ustroniu

Morskim i Rusowie
42

IX/69/2019

31.05.2019

Obowiązujący

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
43

IX/70/2019

31.05.2019

Obowiązujący

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Ustronie Morskie oraz określenia
granic ich obwodów od dnia 1 września
2019 r.

44

IX/71/2019

31.05.2019

Obowiązujący

w

sprawie

powołania

zespołu

ds.

zaopiniowania kandydatów na ławników
45

X/72/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie udzielenia wotum zaufania
Wójtowi Gminy Ustronie Morskie

46

X/73/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Ustronie Morskie za
2018 rok oraz sprawozdania z wykonania
budżetu

Gminy

Ustronie

Morskie

za

2018 rok

str. 64

47

X/74/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2018

48

X/75/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

49

X/76/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata
2019-2024

50

X/77/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kołobrzeskiego

51

X/78/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kołobrzeskiego

52

X/79/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w

sprawie

określenia

wzoru

wniosku

o wypłatę dodatku energetycznego
53

X/80/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie
i części obrębów Wieniotowo i Gwizd –
część A – ul. Kołobrzeska.

54

X/81/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w

sprawie

nadania

nazwy

ulicy

zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
55

X/82/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w

sprawie

nadania

nazwy

ulicy

zlokalizowanej na drodze gminnej
56

X/83/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w

sprawie

nadania

nazwy

ulicy

zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
57

X/84/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018
z

dnia

28 grudnia

2018 r.

w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2019.
58

X/85/2019

27.06.2019

Obowiązujący

w

sprawie

minimalnych
zasadniczego

podwyższenia
stawek
dla

wysokości

wynagrodzenia
nauczycieli

zatrudnionych w Gminie Ustronie Morskie

str. 65

59

XI/86/2019

19.09.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

60

XI/87/2019

19.09.2019

Uchylona

w

sprawie

ustalenia

uchwałą

określającego wysokość stawek dodatków

Nr XIII/94/2019

do

wynagrodzenia

regulaminu

zasadniczego

oraz

szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczegółowy

sposób

obliczania

za

godziny

wynagrodzenia

i godziny

ponadwymiarowe

doraźnych

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych

jednostkach

organizacyjnych

prowadzonych

przez

Gminę Ustronie Morskie
61

XI/88/2019

19.09.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody

na oddanie

nieruchomości w dzierżawę

62

XI/89/2019

19.09.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w dzierżawę

63

XI/90/2019

19.09.2019

Obowiązujący

w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej
transportu

zbiorowego,

dla

których

organizatorem jest Gmina Ustronie Morskie
64

XI/91/2019

19.09.2019

Obowiązujący

w sprawie zaliczenia ulicy Polnej w Ustroniu
Morskim

do

kategorii

dróg

gminnych

i ustalenia jej przebiegu
65

XII/92/2019

16.10.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

66

XII/93/2019

16.10.2019

Obowiązujący

w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata
2019-2024
67

XIII/94/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w

sprawie

ustalenia

regulaminu

określającego wysokość stawek dodatków
do

wynagrodzenia

zasadniczego

oraz

szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczegółowy
wynagrodzenia
ponadwymiarowe

sposób

obliczania

za

godziny

i godziny

doraźnych

str. 66

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych

jednostkach

organizacyjnych

prowadzonych

przez

Gminę Ustronie Morskie
68

XIII/95/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody

na oddanie

nieruchomości w dzierżawę
69

XIII/96/2019

24.10.2019

Obowiązujący

uchylająca

uchwałę

w sprawie

wyznaczenia linii komunikacyjnej transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest
Gmina Ustronie Morskie
70

XIII/97/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy

z operatorem

transportu

publicznego.
71

XIII/98/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie wyboru ławników na kadencję od
2020 r. do 2023 r.

72

XIII/99/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie odwołania Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie
Morskie.

73

XIII/100/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie odwołania członków Komisji
Rewizyjnej

Rady

Gminy

w Ustroniu

Morskim.
74

XIII/101/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie odwołania członka Komisji
Publicznej Rady Gminy Ustronie Morskie

75

XIII/102/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie odwołania członków Komisji
Budżetu Rady Gminy Ustronie Morskie

76

XIII/103/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie powołania członków Komisji
Rewizyjnej

Rady

Gminy

w Ustroniu

Morskim.
77

XIII/104/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie powołania Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu
Morskim.

78

XIII/105/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie powołania członka Komisji
Budżetu Rady Gminy w Ustroniu Morskim.
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79

XIII/106/2019

24.10.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

80

XIV/107/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
i Rozwiązywania

Profilaktyk

Alkoholowych

oraz

Problemów

Przeciwdziałania

Narkomanii na rok 2020.
81

XIV/108/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w

sprawie

współpracy

uchwalenia
Gminy

Programu

Ustronie

z organizacjami

Morskie

pozarządowymi

i podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie na rok 2020.
82

XIV/109/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w

sprawie

korzystania

przyjęcia
z siłowni

Regulaminu

zewnętrznych

na

terenie gminy Ustronie Morskie
83

XIV/110/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Gminy Ustronie
Morskie na lata 2019-2022

84

XIV/111/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie zbycia nieruchomości.

85

XIV/112/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w

sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego gminy
Ustronie

Morskie

dla

części

obrębu

ewidencyjnego Bagicz
86

XIV/113/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości

87

XIV/114/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie zbycia nieruchomości.

88

XIV/115/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty

za

gospodarowanie

komunalnymi

za

rok

odpadami

od

domku

letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej

na

cele

rekreacyjno-

wypoczynkowe.
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89

XIV/116/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie określenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości na 2020 rok

90

XIV/117/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

91

XIV/118/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie opłaty targowej

92

XIV/119/2019

28.11.2019

Obowiązujący

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu
pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.

93

XV/120/2019

10.12.2019

Obowiązujący

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

94

XV/121/2019

10.12.2019

Obowiązujący

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata
2019-2024

95

XVI/123/2019

30.12.2019

Obowiązujący

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata
2020-2025.

96

XVI/124/2019

30.12.2019

Obowiązujący

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa na terenie Gminy Ustronie Morskie
na rok szkolny 2019/2020 w celu zwrotu
rodzicom

dzieci

niepełnosprawnych

kosztów dowozu.
97

XVI/125/2019

30.12.2019

Obowiązujący

w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Gmina Ustronie
Morskie

98

XVI/126/2019

30.12.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy

z operatorem

transportu

publicznego
99

XVI/127/2019

30.12.2019

Obowiązujący

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2024”
100

XVI/128/2019

30.12.2019

Obowiązujący

w sprawie zbycia nieruchomości

101

XVI/129/2019

30.12.2019

Obowiązujący

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości
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102

XVI/130/2019

30.12.2019

Obowiązujący

w

sprawie

zmieniająca

uchwałę

nr

III/25/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

28 grudnia

2018r.

w sprawie

zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji
Rewizyjnej w 2019 roku.

W roku 2019 Rada Gminy Ustronie Morskie obradowała na 13 sesjach, na których podjęła
ogółem 102 uchwały (od Nr IV/28/2019 do Nr XVI/130/2019). Wszystkie podjęte przez Radę
Gminy

uchwały

zostały

przekazane

do

organów

nadzoru

tj.

Wojewody

Zachodniopomorskiego, a w zakresie spraw budżetu gminy - do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. W roku 2019 organy nadzoru
nie uchyliły żadnej z przekazanych uchwał. Wszystkie uchwały przekazane do redakcji
„Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego” zostały opublikowane.
Wojewoda stwierdził nieważność części uchwały nr VII/46/2019 z dnia 29.03.2019 r.
Wójt Gminy zrealizowała uchwały z pozycji nr 4,5,6,9, 11,14,27,28,44, 45, 47, 50, 51, 54, 55,
56, 61, 62,64, 72, 73, 74,75,81, 83,85,86,101 oraz uchwały budżetowe. Pozostałe podjęte akty
prawa miejscowego są w trakcie realizacji.
W 2019 r. Wójt wydała 147 zarządzeń , zamieszczane one są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej

Urzędu.

Ponadto

Wójt

brała

udział

w

naradach,

konferencjach

i zgromadzeniach, prowadziła spotkania w sprawie przygotowań i realizacji przedsięwzięć
w gminie. Uczestniczyła w zebraniach wiejskich oraz różnych środowisk gminnych,
organizowanych

we

wszystkich

sołectwach.

Wójt

na

bieżąco

spotykała

się

z mieszkańcami Gminy.

38.

Podsumowanie, wnioski

Celem sporządzenia niniejszego raportu było dokonanie podsumowania działalności
wójta w roku poprzedzającym jego złożenie. W raporcie przedstawiono analizę sytuacji
finansowej Gminy Ustronie Morskie. Zgromadzone materiały oraz przeprowadzone analizy
podstawowych kategorii finansowych dotyczących gospodarki finansowej Gminy
zaprezentowane w Raporcie dają podstawy do postawienia następujących wniosków:
1. W roku 2019 wydatki oraz dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie były planowane w
sposób

realistyczny.

Specyfiką

samorządowych

budżetów

jest

ich

wielokrotne

nowelizowanie w ciągu roku. W przypadku Gminy Ustronie Morskie, nowelizacja budżetu
i wielkości budżetowe były realne. Należy przy tym podkreślić, iż realność planowania jest
nie tylko postulatem doktryny, ale od roku 2011 w odniesieniu do wieloletniej prognozy
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finansowej wymogiem prawnym. Ma ona również wpływ na jakość podejmowanych decyzji
w sprawach finansowych.
2. Wskaźnik zadłużenia Gminy Ustronie Morskie

na tle porównywalnych jednostek

samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego jest niski.
3. Dochody własne mają charakter stabilny.
4. Na dzień sporządzenia raportu, Gmina zachowuje płynność finansową.
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realna.
Wójt Gminy Ustronie Morskie
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