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1. Wstęp.

RAPORT O STANIE GMINY USTRONIE MORSKIE

W ROKU 2020

Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie,

„Raport o stanie Gminy Ustronie Morskie za 2020 rok” jest swoistym spojrzeniem 

na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy. Zadania i działania przedstawione 

w Raporcie realizowane były m.in. przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy. 

Dziękuję wszystkim Radnym Gminy, Sołtysom, pracownikom samorządowym 

oraz jednostkom podległym Gminie. Dziękuję za pracę społeczną i zaangażowanie strażakom, 

pracownikom kultury, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom oraz wszystkim 

osobom aktywnie uczestniczącym w życiu społeczno-kulturalnym i gospodarczym Gminy 

Ustronie Morskie. Wasza postawa w tej trudnej rzeczywistości, z którą przez ostatnich kilka 

miesięcy przyszło nam wszystkim się mierzyć -  jest dla mnie budująca i świadczy, 

że „covidowa” rzeczywistość nie jest przeszkodą do wspólnego działania.

Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się z nowymi 

wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. Epidemia 

koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało 

podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. 

Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. 

Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans. Zamiast otwierać i uczestniczyć, musieliśmy zamykać 

i ograniczać dosłownie wszystko, żeby obronić się przed niewidzialnym przeciwnikiem. 

Zmuszeni jesteśmy do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym 

w minionym roku odbyło się niewiele spotkań, wydarzeń sportowych i koncertów, o których 

zawsze o tej porze roku wspominaliśmy. Koronawirus w całej Polsce przeorganizował 

wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym 

najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami 

wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. Test samodzielności 

przeszli uczniowie i rodzice. Otrzymaliśmy rządowe wsparcie w postaci 15 laptopów 

z programu Zdalna szkoła oraz kolejne 18 z programu Zdalna szkoła+. Doposażyliśmy szkołę 

i przedszkole w sprzęty i materiały do dezynfekcji. Trwający rok szkolny będzie wyzwaniem 

zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców. Musimy zmierzyć się z tą nową 

sytuacją wspólnie, współpracując i wspierając się nawzajem, pamiętając, że priorytetem jest 

bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci.

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo realizowanych 

inwestycji. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną 
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gminy i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na jutro”. 

Remonty dróg i gminnych budynków trwają, a jako gospodarz naszej małej ojczyzny wciąż 

dbam o to, by nowe umowy i dofinansowania przyczyniały się do utrzymania jakości i tempa 

rozwoju gminy.

Trudno jest przewidzieć przyszłość. Najlepiej obrazują to ostatnie miesiące, kiedy to cały świat 

walczy z niewidzialnym wrogiem - wirusem. Nawet krótkoterminowe prognozy bywają 

zawodne, a co dopiero przewidywania o kilkuletnim horyzoncie czasowym.

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom i organizacjom działającym na terenie 

i na rzecz gminy Ustronie Morskie, z którymi współpracowałam, za możliwość podejmowania 

wspólnych przedsięwzięć. To dzięki Waszej pracy, dzięki Waszemu zaangażowaniu nasze 

sołectwa i wsie stają się z dnia na dzień coraz ładniejsze i przyjemniejsze do codziennego 

zamieszkania i życia. Przede wszystkim wspólna praca i zaangażowanie wielu osób powoduje, 

że Gmina czyli nasza Mała Ojczyzna staje się coraz bardziej atrakcyjna.

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.

Niniejszy Raport to zobowiązanie do publicznej prezentacji działalności Wójta, 

ma na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania organów publicznych. Przedstawia on działania Wójta, ich efekty 

w podstawowych obszarach zrealizowanych z realizacją przypisanych mu na mocy ustaw 

zadań. Zapraszam wszystkich członków naszej gminnej wspólnoty do zapoznania się 

z dokumentem.

Z wyrazami szacunku
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2. Władze Gminy.
Organami Gminy Ustronie Morskie są Rada Gminy Ustronie Morskie i Wójt Gminy Ustronie 

Morskie. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a organem wykonawczym jest 

Wójt Gminy Ustronie Morskie, który kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest zwierzchnikiem 

wszystkich pracowników Urzędu. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone 

przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, 

programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. Wójt 

jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych.

Funkcję Wójta Gminy Ustronie Morskie od 23 listopada 2018 roku pełni Bernadeta Borkowska.

Bernadeta Borkowska
Wójt Gminy Ustronie Morskie
woit@ustronie-morskie.pl
tel.: 94 35-14-037

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań 
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami 
administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 
zawartych porozumień. Funkcję Skarbnika Gminy pełni Elżbieta Macek, natomiast Sekretarza 
i Zastępcy Wójta Gminy Sylwia Halama.

Elżbieta Macek
Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
skarbnik@ustronie-morskie.pl
tel.: 94 35-14-185

Sylwia Halama
Sekretarz/Zastępca Wójta Gminy Ustronie Morskie
s.halama@ustronie-morskie.pl
tel.: 94 35-14-037
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Radni Rady Gminy V III Kadencji

Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący Rady Gminy

Denis Tomala
Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Budżetu, Członek Komisji Statutowej,

Andrzej Basarab
Członek Komisji Komunalnej,

Hanna Caban
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Publicznej, Członek 
Komisji Rewizyjnej,

Mirosław Dziewiałtowicz
Przewodniczący Komisji Publicznej, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Statutowej,

Ewelina Gabryszewska
Członek Komisji Publicznej,

Olga Grajek-Górecka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Budżetu, Członek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji,

Marek Leciaho
Członek Komisji Budżetu, Członek Komisji Skarg, Wnioskowi Petycji, Członek Komisji
Statutowej,

Roman Marciniak
Członek Komisji Budżetu, Członek Komisji Rewizyjnej,

Barbara Płomińska
Radna Rady Gminy,

Krzysztof Psykała

Członek Komisji Budżetu, Członek Komisji Komunalnej,

Tomasz Rymaszewski
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Członek Komisji Rewizyjnej,

Anna Sianos
Członek Komisji Komunalnej,

Andrzej Staszak
Przewodniczący Komisji Komunalnej, Członek Komisji Budżetu, Członek Komisji Statutowej,

Jolanta Szymczak
Wiceprzewodnicząca Komisji Komunalnej, Członek Komisji Publicznej,

Kontakt z Radnymi:
rada.gminy@ustronie-morskie.pl
tel.: 94 35-14-192
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Jednostki pomocnicze - sołectwa

1. Ustronie Morskie
- obejmuje miejscowości: Ustronie Morskie, Wieniotowo i Grąbnica 
Sołtys -  Olga Sroka

2. Sianożęty
- obejmuje miejscowości: Sianożęty, Bagicz i Olszyna
Sołtys -  Marian Bedus

3. Rusowo
- obejmuje miejscowości: Rusowo
Sołtys -  Sylwia Pluta

4. Kukinia
- obejmuje miejscowości: Kukinia
Sołtys -  Justyna Pryłowska

5. Kukinka
- obejmuje miejscowości: Kukinka i Malechowo
Sołtys -  Krzysztof Szydłowski

6. Gwizd
- obejmuje miejscowości: Gwizd
Sołtys -  Maria Piątek
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GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
Dyrektor: Mariola Ostrowska
ul. Wojska Polskiego 8
szkola@ustronie-morskie.pl
tel.: 94 35 14 171

Gminne Przedszkole w Ustroniu Morskim
Dyrektor: Alina Gajewicz
ul. Wojska Polskiego 8a 
przedszkole@ustronie-morskie.pl 
tel.: 94 3514 169

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Kierownik: Izabela Poznańska
ul. Osiedlowa 2B
qops.ustronie@wp.pl
tel.: 94 35 14 177

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor: Zenon Wajgert
ul. Polna 3
gosir@ustronie-morskie.pl
tel.: 94 35 15 095

SAM O RZĄDO W E INSTYTU CJE KULTURY:

Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor: Jolanta Nita-Supińska
ul. Nadbrzeżna 20
biblioteka.ustronie@qmail.com
tel.: 94 351 56 85

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor: Łukasz Molski
ul. Nadbrzeżna 20
l.molski@ustronie-morskie.pl
tel.: 94 35-15-803
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3. Realizacja polityk, programów i strategii

W gminie w 2020 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 2020 r;

-  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

-  Program usuwania azbestu;

-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

-  Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie,

-  Strategia rozwiązywania problemów społecznych,

-  Gminny program wspierania rodziny,

-  „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ustronie Morskie na lata 

2019-2023”.

Strategia Rozwoju Gminy Ustronie M orskie na la ta 2016-2020+

Głównym dokumentem strategicznym gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2016-2020+, dokument ten przyjęty został Uchwałą nr XXVI11/189/2016 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, 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 w 2020 r. 42,327 m dróg 

gminnych publicznych, z czego dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej było - 21,709 m, 

o nawierzchni betonowej - 0,823m, o nawierzchni z kostki - 9,381 m.

Drogi utwardzone pod koniec ubiegłego roku stanowiły 75,39 % dróg publicznych.

Przez gminę Ustronie Morskie przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 37,481 m

Przez Gminę przebiegają również drogi:

- ekspresowa S6/S11 o długości 10,763 m

- DK 11 o długości 8,871 m

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie 

dróg publicznych, był następujący:

drogi krajowe i ekspresowe -  stan bardzo dobry i dobry,

J  drogi powiatowe -  stan dobry i ostrzegawczy,

J  drogi gminne -  stan bardzo dobry / stan dobry /  stan ostrzegawczy.

W 2020 r. w zakresie dróg publicznych, przeprowadzono następujące inwestycje:

J  Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim 3.137.620,34 zł

J  Budowa odcinków dróg gminnych Liliowa i Wczasowa w Sianożętach o łącznej 

wartości 920.791,64 zł

Przebudowa drogi w m. Rusowo o łącznej wartości 435.491,27 zł

Ponadto realizowane były remonty dróg na terenie Gminy - dwa zlecenia: na wiosnę i jesień 

obejmujące teren całej Gminy oraz dodatkowo, w miarę potrzeb, wykonywano remonty 

bieżące w poszczególnych lokalizacjach wymagających interwencji.

Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel - 268 275,20 zł (kwota ta dotyczy dróg 

publicznych i wewnętrznych).
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Poniże j p rzedstaw ię Państwu w ażnie jsze in form acje z zakresu in fras truk tu ry  

na teren ie  Gminy Ustronie Morskie.

Długość czynnej sieci wodociągowej (będącej w zarządzie spółki Miejskie Wodociągi 

i Kanalizacja w Kołobrzegu, dalej MWiK) w 2020 r. wynosiła 83.080 m. Na dzień 1 stycznia 

2020 r. istniało 1.097 przyłączy do sieci wodociągowej, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 1.127 

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 2020 r. wynosiła 72.500 m, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. 72.930 m. Na dzień 1 stycznia 2020 r. istniało 1.119 

przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 1.149 przyłączy. Dostęp 

do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 98 % mieszkańców.

W sierpniu 2020 roku rozpoczęto prace związane z utworzenie aglomeracji Ustronie Morskie.

W 2020 r. dokonano inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) 

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych 

zewidencjonowano 180 zbiorników oraz 13 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 16.356 m, 

zinwentaryzowano 812 czynnych przyłączy do sieci gazowej.

Z sieci gazowej korzysta ok 48 % gospodarstw domowych.

Ponadto gmina podjęła wszelkie starania w celu zgazyfikowania miejscowości Gwizd. 

Wójt 4 kwietnia 2020 r. podpisała umowę z firmą Biuro Projektowo-Usługowe Elżbieta 

Serwatka-Bunio, której efektem było opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Gwizd.

Z rea lizow ane  w ażnie jsze zada n ia  inw estycy jne :

Kończą się inwestycje już rozpoczęte, rozpoczynają się nowe, przygotowywane 

są dokumentacje z myślą o kolejnych latach. Przebudowa infrastruktury drogowej, inwestycje 

w przestrzeń publiczną, w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, a także poprawa estetyki gminy, 

to tylko fragment większej całości. Inwestycje drogowe w głównej mierze możliwe były 

do realizacji dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych oraz wsparciu z programu ochrony 

gruntów rolnych. Wspólnych sukcesów jest więcej, a kolejne wyzwania przed nami.

Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają gminne drogi, więc i w tym kierunku będzie 

płynął strumień gminnych pieniędzy i, jeżeli się uda, również pieniędzy zewnętrznych - czy to 

z budżetu państwa, czy ze środków unijnych. Drogi na terenie gminy w dalszym ciągu są 

sukcesywnie modernizowane -  w ostatnim czasie zakończono remont kilku z nich, a takżestr. 12

 



podpisano umowy na budowę kolejnych.

W większości nie są w dobrym stanie, a są odcinki, które trudno nazwać drogami.

Jest wiele pytań, dlaczego remontujemy te, a nie inne fragmenty. W pierwszej kolejności 

inicjujemy remonty czy przebudowy tych dróg, które mają gotową dokumentację projektową 

oraz szanse na otrzymanie dofinansowania zewnętrznego -  co jest ogromnym wsparciem.

W 2020r. realizowano kilkanaście zadań inwestycyjnych, w tym część w ramach funduszu 

sołeckiego. Największe z nich dotyczyły budowy i przebudowy dróg gminnych. 

P rze b u d o w a  ul. W ie js k ie j w  U s tro n iu  M o rs k im

W ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim na odcinku 

od ulicy Bolesława Chrobrego do drogi krajowej nr 11. Przebudowa obejmowała wykonanie: nowej 

nawierzchni bitumicznej drogi o długości 1267m i szerokości 5,5m, chodników o szerokości 2,5 m oraz 

2,0 m, wjazdów, parkingów i odwodnienia. Inwestycja zrealizowana została w ramach uzyskanego 

dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Łączna 

wartość wydatków wynosiła: 3.137.620,34 zł

B ud o w a  u l. L i l io w e j o ra z  ul. W czasow e j w  S ia no żę ta ch

W ramach tego zadania wykonano budowę odcinków dróg gminnych, tj. ulicy Liliowej na odcinku 
od ulicy Lotniczej do ulicy Kwiatowej oraz ulicy Wczasowej od skrzyżowania z ulicą Liliową do końca 
odcinka. Roboty budowlane związane z tą inwestycją obejmowały: wykonanie nowej nawierzchni drogi 
z kostki betonowej o szerokościach: 5,Om (ul. Liliowa na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Kwiatowej) 
oraz 6,Om (pozostały odcinek) o łącznej długości ok. 0,38 km, wykonanie chodnika z kostki betonowej 
o szerokości 2,Om na odcinku ul. Liliowej (od ul. Wczasowej do ul. Lotniczej), wykonanie wjazdów 
do posesji oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Łączna 
wartość wydatków wynosiła: 920.791,64 zł
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Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rusowo

\N ramach tego wykonano przebudowę odcinka drogi w miejscowości Rusowo na działkach 227/2, 244 

obręb Rusowo. Na odcinku tym wykonano drogę o długości 753m z płyt żelbetowych drogowych 

o wymiarach 1,5x3,Om o szerokości 3,Om wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 

0,9m. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w wysokości 37,8 % wartości wydatków 

kwalifikowanych przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Na inwestycję wydatkowano 

łącznie kwotę: 435.491,27 zł
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Z a ku p  i m o n ta ż  p rz y s ta n k ó w  a u to b u s o w y c h

W ramach tego zadania zrealizowano dostawę i montaż nowych wiat autobusowych na terenie 

Gminy Ustronie Morskie. Łącznie postawionych zostało 7 nowych wiat przystankowych wyposażonych 

w gabloty na rozkłady jazdy, kosze na śmieci oraz ławeczki: 4 w Ustroniu Morskim (przy skrzyżowaniu 

Kolejowa -  Rolna, przy rondzie Marysin i dwie przy szkole podstawowej), 1 w Sianożętach 

przy ul. Lotniczej, 1 w Rusowie oraz 1 w Kukince. Zakupiono również 2 wiaty, które postawione zostaną 

w późniejszym terminie. Łączna wartość wydatków to 72.584,60 zł.

B udow a  s ie c i t ra s  ro w e ro w y c h  P o m o rza  Z a ch o d n ie g o  -  tra s a  n a d m o rs k a

\N ramach tego zadania, wykonane zostały trzy odcinki inwestycyjne ścieżki rowerowej: pierwszy 

wzdłuż plaży o dł. około 370 metrów i nawierzchni z płytek betonowych, drugi od drogi dojazdowej 

amfiteatru do ul. Granicznej o długości około 210 metrów i nawierzchni z płytek betonowych oraz trzeci, 

który połączy się z już istniejącą ścieżką rowerową, wzdłuż ul. Wojska Polskiego o długości 91 metrów 

i nawierzchni bitumicznej. Projekt ten był współfinansowany przez samorząd województwa oraz w 85% 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu było województwo Zachodniopomorskie 

reprezentowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Gmina Ustronie 

Morskie przekazała liderowi dotację w wysokości 58.551,10 zł
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M o d e rn iz a c ja  O środka  Z d ro w ia  w  U s tro n iu  M o rs k im

W ramach zadania, w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim, przeprowadzone zostały prace 
remontowe obejmujące: utworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnością na parterze, wymianę 
starej, aluminiowej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych przy tylnym wejściu, wykonanie remontu 
jednego z pomieszczeń znajdujących się na 1 piętrze, wykonanie ścianki działowej na korytarzu 
na 1 piętrze, remont pomieszczeń na parterze: izolatki oraz toalety przy izolatce. Realizacja zadania -  
2020, 2021. W 2020r. wydatkowano na ten cel: 73.982,48 zł.
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K lu b  S e n io r*  w  U s tro n iu  M o rs k im

\N ramach zadania, na I piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, wykonana została 
przebudowa części pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Senior* o łącznej powierzchni 
użytkowej 85,70 m2. Zakres prac obejmował w szczególności: prace rozbiórkowe, wzniesienie 
dodatkowych ścianek działowych, uzupełnienie istniejących ścian, zamurowanie zbędnych otworów, 
roboty tynkarskie i malarskie, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ścian 
i podłóg, wykonanie instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych) oraz elektrycznych, dostawę 
i montaż windy. Realizacja zadania -  2020, 2021. W 2020r. wydatkowano na ten cel: 225.191,80 zł.

B ud o w a  p a rk in g u  p rz y  ś w ie t l ic y  w ie js k ie j „M e lm a k ”

W ramach zadania, przy budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie, wykonany został parking 
o powierzchni 168,4 m2 o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto, w ramach inwestycji, przy świetlicy 
zamontowany został pojemnik w kształcie serca na plastikowe nakrętki oraz stojak 
na rowery. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł pochodzące 
z konkursu „Granty sołeckie 2020”. Na całą inwestycję wydatkowano środki w wysokości: 
31.550,00 zł.
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M odernizacja św ietlicy  w iejskiej w m. Gwizd

W ramach zadania w budynku świetlicy wiejskiej w Gwiździe przeprowadzony został kapitalny 

remont -  przebudowany został układ pomieszczeń, wykonano nowe instalacje 

wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wykonano nowe wykończenia ścian i podłóg, wymieniono stolarkę 

oraz ocieplono poddasze. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę 

w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ten cel 

wydatkowano środki w wysokości: 194.969,45 zł
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D o p osa że n ie  p la c u  z a b a w  w u rz ą d z e n ia  s i ło w n i z e w n ę trz n e j

W ramach zadania, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sianożęty, przy istniejącym placu 

zabaw zlokalizowanym u zbiegu ulic Lotniczej oraz Kwiatowej, zamontowano urządzenia siłowni 

plenerowej. Wykonana siłownia plenerowa składa się z następujących urządzeń: orbitrek, rowerek, 

wyciskanie siedząc, wypych nóg. Na realizację zadania wydatkowano kwotę: 16.840,67 zł.

B u d o w a  s i ło w n i z e w n ę trz n e j w K u k in i i K u k in c e

\N ramach zadania utworzone zostały dwie siłownie plenerowe: w Kukince przy świetlicy wiejskiej 

oraz w Kukini przy placu zabaw. W ramach projektu w obu siłowniach zamontowano następujące 

urządzenia do ćwiczeń na powietrzu: urządzenie fitness typu krzesełko do wyciskania, urządzenie 

fitness typu wioślarz, zestaw urządzeń fitness typu wahadło i orbitrek na wspólnym pylonie. Ponadto, 

zamontowane zostały: dwie ławki parkowe, kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa. Na realizacje 

zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych ze środków 

Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury 

sportowej w 2020r. Na budowę obu siłowni wydatkowano łącznie kwotę: 39.575.74 zł

Z a g o s p o d a ro w a n ie  te re n u  p rz e d  G m innym  O środk iem  K u ltu ry  w U s tro n iu  

M o rs k im

W ramach tego zadania, zagospodarowana została przestrzeń przed Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Ustroniu Morskiem. Na terenie placu stanęły: biblioteczka zewnętrzna do bookcrossingu w formie 

ustrońskiego dorsza, fontanna, ławeczki oraz nasadzenia roślinne w kolorowych donicach. Zadanie 

zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto na realizację zadania otrzymano dofinansowanie 

w wysokości 10 tys. zł pochodzące z konkursu „Granty sołeckie 2020”. Łączenie 

na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę: 34.548,43 zł. str. 19

 



KOSZALIN, UL. PADEREWSKIEGO 1

W yko n an ie  p o d ś w ie tla n e g o  n ap isu  „U s tro n ie  M o rs k ie "

W ramach zadania przy budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, zamontowany został 

podświetlany napis „Ustronie Morskie”. Zadanie wykonano w ramach budżetu sołeckiego sołectwa 

Ustronie Morskie. Na ten cel wydatkowano kwotę: 24.329,40 zł.

Z a ku p  w yp o saże n ia  na p la c  z a b a w  w K u k in ce

W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw, który powstanie w 2021 r. przy budynku 

świetlicy wiejskiej w Kukince. Na ten cel wydatkowano 8 420,00 zł.
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W zakresie opracowania dokumentacji technicznych:

- opracowanie projektu gazyfikacji miejscowości Gwizd -  25.000 zł;

- opracowanie projektu budowy zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim -  19.065 zł;

- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz 

drogi Nr871035Z w Kukince (realizacja 2020,2021) -10.701 zł (mapy do celów projektowych);

- aktualizacja projektu przebudowy ul. Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim -6 .1 50zł;

- opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy amfiteatru w Ustroniu Morskim -  55.000 zł;

- opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ustronie Morskie -  28.290 zł 

(całość sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).

Zadania  rea lizow ane w zakres ie  p rom oc ji gm iny:

• współpraca z mediami:

- Gazeta Kołobrzeska, portal kolobrzeginfo.pl,

• gmina wydawała kwartalnik „Głos Ustronia Morskiego”,

• gmina uruchomiła dla mieszkańców i turystów aplikację Hello City,

• promocja gminy na portalach społecznościowych (Facebook i Instagram), prowadzenie 
strony https://www.ustronie-morskie.pl/,

• Udział w ogólnopolskiej akcji #hot16challenge2,

• Udział w ogólnopolskiej akcji #GaszynChallenge,

• Udział w ogólnopolskiej akcji „Bitwa o wozy”,

• Udział w konkursie „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”,

• Wsparcie finansowe produkcji filmowej, która nagrywana była w Ustroniu Morskim, 
film pt.: Na zawsze Melomani,

• Akcja „Kwiaty dla Ustronia” - wspólne tworzenie wystawy fotografii naszej małej ojczyzny. 
Warunek - na zdjęciu musiały znaleźć się kwiaty i gmina Ustronie Morskie,

• Akcja „Ustronie szyje maseczki” -4 0 0 0  maseczek dla Seniorów i mieszkańców gminy. 
Promocja w mediach lokalnych oraz mediach społecznościowych gminy -  szczególne 
zaangażowanie mieszkańców Ustronia Morskiego, Sianożąt i Kukini wraz z sołtysami
i radami sołeckimi,

• Udział w akcji promującej „Wypoczynek dla Medyka" podczas pandemii wirusa COViD-19,

• Akcja „Wypocznij w gminie Ustronie Morskie”. W ramach zaplanowanych działań utworzona 
została baza obiektów noclegowych, restauracji i barów a także atrakcji turystycznych,
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• Udział Gminy Ustronie Morskie w akcji, która związana była z walką o lokalną turystykę. 
Gmina znalazła się w gronie samorządów, które prowadziły rozmowy między innymi
z przedstawicielami Ministerstwa Turystyki. Apel dotyczył ratowania turystyki nadmorskiej,

• Konkursy promujące gminę realizowane w portalach społecznościowych i na stronie www 
(konkurs fotograficzny, ekologiczny, walentynkowy, wielkanocny),

• prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim -  w sezonie 
letnim 2020 centrum funkcjonowało w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia br. przy ulicy 
Osiedlowej 2b, w dniach:

■/ Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00
J  Sobota - Niedziela 09:00 - 17:00

natomiast poza okresem wakacji letnich wszelkie informacje dotyczące turystyki, itp. 
udzielane były przez pracowników urzędu,

• wyróżnienia: Certyfikat „Przyjazna Plaża 2020’’ -  Certyfikat ekologiczny dla kąpieliska 
„Nadbrzeżna” w Ustroniu Morskim

• Pokoje MORKA

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

Ustronie Morskie tylko w lipcu i sierpniu odwiedziło ponad 50 tysięcy turystów, 
udzielonych zostało blisko 300 tys. noclegów.

(statystyki: Główny Urząd Statystyczny) 

https://stat.qov.pl/download/qfx/portalinformacyiny/pl/defaultaktualnosci/5494/12/4Z1/turystyc 

zne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpni....docx

W spółpraca Gminy z innym i spo łecznośc iam i sam orządowym i:

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.
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W spółpraca kra jow a i m iędzynarodow a

Partnerzy krajowi:

1. Miasto Ustroń,

2. Gmina Stronie Śląskie.

Partnerzy międzynarodowi:

1. Miasto Werneuchen (gmina Hirschfelde) -  Niemcy,

2. Stowarzyszenie Parku Regionalnego Barnimer Feldmark e .Vz Blumbergu (Niemcy),

3. Gmina Willmersdorf (Niemcy).

R ea lizac ja  pozos ta łych  doku m e n tó w  obow iqzu jqcych  w g m in ie :

P rog ram  O pieki nad z w ie rz ę ta m i bezdom nym i:

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.

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 ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt 
„REKS” w Kołobrzegu 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,
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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.

Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy zajmowali się przeszkoleni pracownicy 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

W 2020 roku żaden pies nie trafił do schroniska z terenu Gminy Ustronie Morskie. Na terenie 
bazy GOSiR przez krótki czas przebywały 4 psy, które zostały odebrane przez swoich 
właścicieli.
Wysterylizowano 7 wolno żyjących kotek i dokonano kastracji 1 kocura.

Do utrzymania wolno żyjących kotów i zwierząt bezdomnych zakupiono około 200 kg karmy.

Na realizację zadań ujętych w Programie z budżetu Gminy w roku 2020 wydatkowano środki 
w wysokości 14.509,11 zł.

G m inny Program  P ro filak tyk i / Rozw iązywania Problem ów A lkoholow ych  

oraz P rzec iw dzia łan ia  N arkom an ii na rok 2020

Uchwałą Nr IV/107/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku Rada Gminy Ustronie Morskie przyjęła 
do realizacji w roku 2020 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gmina z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
uzyskała dochód w kwocie 562.341,96 zł (plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł 
1.045.278,08zł).

W ramach realizacji zadań wynikających z w/w Gminnego Programu część zadań zlecono 
organizacjom pożytku publicznego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół" w Ustroniu Morskim na upowszechnianie 
kultury i sportu -  100 000 zł,

- dla Fundacji „Pływamy i Ratujemy" na prowadzenie zajęć pływackich sportowych -  
10 000 zł

- dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie na prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego w formie opiekuńczo -wychowawczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie 
Morskie na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim 
ul. Osiedlowa 2B - 85.000,-zł.

Razem na dotacje celowe z budżetu na 2020 przekazano organizacjom pozarządowym 
195.000 zł.

W przyjętym przez Radę Gminnym Programie zaplanowano wydatki w kwocie 463.639 
złotych. Wydatkowano 352.217,22 złotych.
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Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiony został w  SPRAWOZDANIU

ROCZNYM Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZA 2020

ROK podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 27 maja 2021 r.

Program  w spółp racy z o rgan izac jam i pozarządow ym i na 2020r.

SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ustronie Morskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2020 zostało przedstawione podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie 

w dniu 27 maja 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. funkcjonowały w gminie Ustronie Morskie poniższe organizacje 
pozarządowe:

Numer Nazwa Miejscowość Typ rejestru

Istnieje 
wKRS/ 

znajduje się 
w spisie 

organizacji

0000064536 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY 
USTRONIE MORSKIE "NASZA GMINA"

USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000215812 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I REHABILITACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000250570
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W USTRONIU 

MORSKIM
USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000421001 ZWIĄZEK SPORTOWY PRZECIĄGANIA LINY USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000505852
STOWARZYSZENIE OGRODU DZIAŁKOWEGO 

"PRZYMORZE" Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM 
GM. USTRONIE MORSKIE

USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000547937
"STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GIER 

FABULARNYCH I PLANSZOWYCH 2K6"
USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000569400 FUNDACJA MIKOŁAJEK NADMORSKI USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000694820 PŁYWAMY I RATUJEMY USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000825741 STOWARZYSZENIE SENIORÓW RÓŻA WIATRÓW USTRONIE 
MORSKIE

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

nr ewidencyjny 
SKF/88/95 Nadmorski Klub Sportowy „ASTRA” USTRONIE 

MORSKIE

Ewidencja 
Starosty 

Kołobrzeskiego

TAK

Nr ewidencyjny 
UK 4/99

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” USTRONIE 
MORSKIE

Ewidencja 
Starosty 

Kołobrzeskiego

TAK

3208070003 Koło Gospodyń Wiejskich Ustronie Morskie USTRONIE 
MORSKIE

Krajowy 
Rejestr Kół 
Gospodyń 
Wiejskich

TAK

0000008491 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RUSOWO Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000016773 AEROKLUB BAŁTYCKI W BAGICZU BAGICZ Rejestr
Stowarzyszeń

TAK
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0000248570 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KUKINIA Rejestr 
Stowarzyszeń

TAK

3208070001 KOLO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUSOWIE RUSOWO

Krajowy 
Rejestr Kół 
Gospodyń 
Wiejskich

TAK

0000532977 STOWARZYSZENIE "NAVITAS" W RUSOWIE W 
LIKWIDACJI RUSOWO Rejestr

Stowarzyszeń
TAK

Źródło: https://ekrs.ms.qov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-qlowna/ 
http://powiat.kolobrzeq.pl/strona-394-wvkaz oraanizacii.html

Gmina Ustronie Morskie, dążąc do rozwijania demokratycznego ładu społecznego, 
za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe 
partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi 
osoby wrażliwe społecznie. Partnerstwo to ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań 
Gminy Ustronie Morskie poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji 
pozarządowych. Zakładanym rezultatem współpracy jest zwiększenie efektywności działań 
związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej 
w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Organizacje pozarządowe kształtują poczucie osobistej przynależności i zaangażowania 
w realizację celów społecznych oraz przyczyniają się do budowy silnej więzi między 
obywatelami. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym 
z istotnych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest budowanie 
partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania 
i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Ustronie Morskie.

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. 2020 r., poz. 1057) 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 2020 roku na podstawie 

podpisanych umów w ramach konkursów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert 

wyniosła 197 000,00 zł, z tego 195 000,00 zł w trybie otwartych konkursów i 2 000,00 zł 

w trybie bez konkursowym tzw. trybie małych zleceń.
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TABELA 1: Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2020 r.

(na podstawie podpisanych umów w 2020 roku).

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu -  organizacji 
pozarządowej

Kwota przyznanej 
dotacji

1. Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 
Oddział Okręgowy Koszalin 
ul. M.J. Piłsudskiego 11-15 
Koszalin, NIP: 669 106 19 11

85 000,00 zł

2. Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu

Uczniowski Klub Sportowy 
„SOKÓŁ” w Ustroniu Morskim 
ul. Wojska Polskiego 8 
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 671 175 47 65

100 000,00 zł

3. Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu

Fundacja Pływamy i Ratujemy
ul. Polna 18
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 671 18 266 48

10 000,00 zł

W roku 2020 w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małych grantów dotację w 2020 r. przyznano:

• Stowarzyszeniu Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu ul. Okopowa 15A 

78-100 Kołobrzeg na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie działań -  

osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, skierowanego do mieszkańców gminy 

Ustronie Morskie poprzez dofinansowanie do urządzeń, które poprawiają ich sytuację 

dnia codziennego tj. mówiących aparatów do pomiaru ciśnienia, mówiących 

termometrów, czytaki itp. -  2 000,00 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. Podmiot ubiegający się o dotację 

wykazał się wkładem własnym finansowym w wysokości min. 10 % całkowitych kosztów
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poniesionych przy realizacji zadania w kwocie: 16.760,00 zł. Całkowity koszt zadania 

skalkulowano na kwotę: 166.760,00 zł, w tym koszt dofinansowania zadania w wysokości: 

150.000,00 zł. W związku ze spełnieniem wymogów konkursowych udzielono dla ww. dotację 

celową.

Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny 

samorząd w wykonywaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Wspierane przez Urząd, 

inicjowały oraz realizowały przedsięwzięcia głównie z zakresu sportu i kultury fizycznej. 

Działając dla dobra mieszkańców Gminy Ustronie Morskie wpływały na integrację środowiska 

oraz podwyższenie poziomu i jakości ich życia. Pomimo pandemii COVID-19 

w 2020 roku oraz związanymi i obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z ww. sytuacji, 

organizacje zostały zmuszone do zmian w zakresie swoich planów dot. działalności w roku 

2020. Nie ulega jednak wątpliwości, że organizacje pozarządowe realizowały swoje zadania 

pomimo ww. problemów osiągając założone cele.
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Stra teg ia  rozw iązyw an ia  prob lem ów  społecznych

Misja lokalnego samorządu, wypracowana i sformułowana w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2021:

„Ustronie Morskie gminą silnych rodzin, stwarzającą mieszkańcom możliwości rozwoju 
i przeciwdziałającą marginalizacji i wykluczeniu społecznemu".

Do realizacji misji wyznaczono 6 celów strategicznych, cele operacyjne i kierunki działania.

Realizacja poszczególnych celów przedstawia się następująco:

S Cel strategiczny 1 - Zapobieganie i przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu 
i bezdomności, minimalizowanie skutków tych zjawisk w gminie.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 prowadził monitoring bezpieczeństwa 
socjalnego rodzin i osób ubogich. W sezonie zimowym 2020 wraz z policją odwiedzano 
i kontrolowano środowiska, w których istnieje obawa o stan techniczny pomieszczeń, 
budynków. Proponowano pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, noclegowniach, lecz 
osoby te pomocy odmawiały. Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z wypłatą świadczenia 500+ stale obserwujemy 
usamodzielnianie się rodzin i brak z ich strony potrzeby wsparcia finansowego.

2. W zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy kontynuowana jest współpraca 
z Powiatowym Urzędem Pracy. Realizowana jest umowa na prace społecznie użyteczne. 
Zmiana sytuacji na rynku pracy, na przestrzeni ostatnich lat spowodowała deficyt na rynku 
pracy. Obecnie więcej jest ofert pracy niż osób poszukujących zatrudnienia. Chwilowe 
problemy na rynku pracy spowodowane pandemią COVID nie przełożyły się na brak 
zatrudnienia mieszkańców gminy. Z uwagi na utratę pracy w związku z pandemią GOPS 
wspierał finansowo 2 osoby.

3. Zapewniano właściwą kontrolę społeczną sprzyjającą ogólnemu bezpieczeństwu 
socjalnemu mieszkańców. Współpraca instytucji: policji, szkoły, przedszkola, GOPS, Urzędu 
Gminy, GOK, Radnych Gminy Ustronie sprzyja bieżącej wiedzy na temat problemów rodzin 
i służy pomocniczości.

4. Od grudnia 2018 GOPS oferuje podopiecznym możliwość korzystania z indywidualnych 
spotkań z psychologiem. W roku 2020 pomoc ta była kontynuowana, a w okresie pandemii 
wsparcia udzielano w formie telefonicznej.

5. Osoby zagrożone problemem bezdomności mogły liczyć na szczególne wsparcie i pomoc 
ze strony GOPS, tj.: gorący posiłek, zakup opału, pomoc psychologiczna.

S Cel strategiczny 2 - Wspieranie rodzin, podnoszenie poziomu i jakości ich 
funkcjonowania, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, 
wzmacnianie kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy.

Nad wzmacnianiem potencjału rodzin pracują zarówno same rodziny jaki i szereg instytucji, 
integrujących się w tych działaniach, wspierających się i wzajemnie uzupełniających. 
Na rzecz rodziny pracowała szkoła, przedszkole, GOPS, policja, kościół, radni rady gminy, 
sołtysi a także często anonimowo indywidualne osoby. Każda z rodzin, która znalazła 
się w kryzysie mogła liczyć na wsparcie i pomoc zarówno o charakterze materialnym jaki 
i w formie poradnictwa, terapii. Ponadto w Urzędzie Gminy zatrudniona jest osobastr. 29

 

 

 
 



na stanowisku pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Realizowanych jest szereg działań o charakterze prewencyjnym.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z uwagi na COVID 
pracował w formie telefonicznej. Przewodnicząca Zl informowała telefonicznie członków Zl 
o podejmowanych działaniach i sytuacji rodziny objętej działaniami Zespołu z uwagi 
na Niebieską Kartę.

Cel strategiczny 3 - Dbałość o rozwój dzieci i młodzieży

W okresie pandemii placówki oświatowe i kulturalne pracowały zgodnie z wytycznymi Rządu 
i Ministerstw. Pomimo utrudnień zadbano o kontakt z dziećmi poprzez nauczanie zdalne. 
Pracownicy socjalni GOPS monitorowali sytuację rodzin z problemami wychowawczymi.

J  Cel strategiczny 4 - Wspieranie starzenia się w dobrym zdrowiu, ograniczanie 
skutków niepełnosprawności.

Dane demograficzne gminy Ustronie Morskie wskazują na starzenie się społeczeństwa. 
Ustrońscy seniorzy to zazwyczaj osoby aktywne środowiskowo, zrzeszone w Klubie Seniora. 
Są też osoby schorowane, wymagające pomocy ze strony rodziny czy osób drugich. GOPS 
w swej pracy czyni starania o to, by dzięki odpowiedniemu wsparciu osoby schorowane mogły 
pozostać w środowisku rodzinnym jak najdłużej bez konieczności kierowania 
do domów pomocy społecznej. W roku 2020 promowano pomoc sąsiedzką. Zachęcano 
do wzajemnej pomocy i empatii w tym trudnym czasie. GOPS włączył się do ogólnopolskiej 
Akcji „Wspieraj Seniora” oferując swoją pomoc osobom starszym.

J  Cel strategiczny 5 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa policja przy współudziale innych instytucji. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim ściśle współpracował 
z kuratorami sądowymi, Sądem Rejonowym i Policją. W szkole przeprowadzano szkolenia 
związane z podnoszeniem świadomości dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie używania 
środków psychoaktywnych.

J  Cel strategiczny 6 - Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego

Z uwagi na czas pandemii pracownicy socjalni korzystali z formy szkoleń Online. Wzrost 
zaangażowania społecznego i aktywności mieszkańców obserwowano podczas akcji szycia 
maseczek - Sołectwa w Ustroniu Morskim i Kukini oraz mieszkanek Sianożąt. Prężnie działają 
sołtysi i rady sołeckie. Rozwija się społeczeństwo obywatelskie. Mieszkańcy sami decydowali 
o wydatkowaniu środków z funduszy sołeckich. Poszczególne sołectwa współpracują ze sobą 
na rzecz społeczności lokalnej. Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych stale 
podnoszą swoje kwalifikacje korzystając z oferty szkoleń.

Gminny Program  W spierania Rodziny

(wyciąg ze sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za rok 2020)

Obowiązek wpierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo -  wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie określonym 
ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 
rządowej. W gminie Ustronie Morskie obowiązek ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek
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Pomocy Społecznej we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, policją, instytucjami 
oświatowymi i instytucjami kultury, a także organizacjami społecznymi.

Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny było: wspieranie rodzin 
i dzieci w gminie Ustronie Morskie, zaspakajanie ich potrzeb, zapewnienie 
im bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju w środowisku lokalnym

Do realizacji celu głównego służą 3 cele operacyjne, zdefiniowane w programie:

• Wspomaganie rodzin w środowisku lokalnym poprzez:
S zwiększenie potencjału rozwojowego rodzin,
S  wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, 
s  zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego.

• Zapewnienie osobom potrzebującym specjalistycznej pomocy poprzez: 
f  zaspokajanie potrzeb osób samotnie wychowujących dzieci
S przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zjawisku przemocy w rodzinie 
/  wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u dzieci

• Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu wszechstronnym rozwoju poprzez:
S podnoszenie poziomu wychowania i edukacji, udzielania pomocy uczniom 

ubogim, uzdolnionym, niepełnosprawnym, 
rozwijanie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży,

/  zwiększenie możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze, sporcie 
i rekreacji.

4. Finanse Gminy

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok zakładał dochody w wysokości 

39.253.140,31 zł w trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 39.347.505,82 zł 

i do 31.12.2020 r. wykonano w wysokości 39.049.278,14 zł, tj. w 99 % planu 

po zmianach.

Od założonych wpływów doszło do następujących odstępstw:

Lp. Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie za 
2020 rok

odstępstwo od 
planu po 
zmianach

Dochody ogółem 39 347 505,82 39 049 278,14 - 298 227,68

1. Dochody bieżące 35 495 200,45 35 741 495,75 246 295,30

udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa (PIT i CIT)

3 905 157,00 3 798 346,10 - 106 810,90

dochody z podatków i opłat 19 422 765,60 20 429 888,95 1 007 123,35

subwencja ogólna 3 076 732,00 3 076 732,00 0,00

pozostałe dochody bieżące (własne) 3 646 569,84 3 031 515,29 -615 054,55

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i 
porozumienia 5 443 976,01 5 405 013,41 - 38 962,60
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2. Dochody majątkowe 3 852 305,37 3 307 782,39 - 544 522,98

dotacje i środki otrzymane na inwestycje 774 255,37 1 325 648,97 551 393,60

dochody ze sprzedaży majątku 3 000 000,00 1 884 722,23 -1 115 277,77

dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności

30 000,00 25 736,25 - 4 263,75

dochody ze sprzedaży składników majątkowych 48 050,00 63 292,01 15 242,01

wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte 
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

0,00 8 382,93 8 382,93

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 10.344,18 zł.

Po stronie wydatków plan ustalony na 39.253.140,31 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 

2020 do kwoty 42.026.984,33 zł i wykonany na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 

36.923.900,16 zł, tj. w 88 % planu po zmianach.

Od założonych wydatków doszło do następujących odstępstw:

Lp. Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie za 
2020 rok

odstępstwo od 
planu po 
zmianach

Wydatki ogółem 42 026 984,33 36 923 900,16 -5  103 084,17

1. Wydatki bieżące 34 438 445,83 30 833 149,07 -3  605 296,76

wynagrodzenia i pochodne 13 111 033,70 12 126 613,39 - 984 420,31

materiały i wyposażenie 1 438 227,70 1 034 375,45 - 403 852,25

energia 1 550 966,00 1 325 678,01 - 225 287,99

usługi pozostałe 6 077 439.82 4 979 841,96 - 1 097 597,86

remonty 475197,99 365 776,93 - 109 421,06

dotacje - bez remontów 1 481 054,00 1 460 101,60 - 20 952,40

świadczenia 5 897 613,01 5 781 188,72 - 116 424,29

wpłata do budżetu państwa 842 096,00 842 096,00 0,00

rezerwy 20 000,00 0,00 - 20 000,00

poręczenia i gwarancje 2 251,00 0,00 -2  251,00

obsługa długu 148 000,00 120 413,12 - 27 586,88

pozostałe 3 394 566,61 2 797 063,89 -597 502,72

2. Wydatki majątkowe 7 588 538,50 6 090 751,09 - 1 497 787,41

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 9.781,17 zł.
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Budżet na 2020 rok zakładał zrównoważony wynik finansowy. W trakcie wykonania budżetu 

kwota przychodów uległa zwiększeniu o kwotę 2.729.586,51 zł. Na dzień 31.12.2020 r. 

nadwyżka stanowiła kwotę 2.125.377,98 zł.

W 2020 roku gmina otrzymała środki zewnętrzne:

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie 

przewozów autobusowych - 14.554,00 zł,

2. Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg 

powiatowych położonych na terenie Gminy - 10.000,00 zł,

3. Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania 

pn. Budowa odcinków dróg gminnych ul. Liliowa, ul. Wczasowa w Sianożętach -  

392.337,81 zł,

4. Dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych

i leśnych tj. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w m. Rusowo” 

-162.025,54 zł,

5. Środki finansowe przeznaczone na realizację procesu konsultacji dokumentów 

planistycznych tj. na realizację I etapu konsultacji dokumentu planistycznego. Umowa 

na powierzenie grantu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- 26.420,00 zł,

6. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz 

przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Gminy Ustronie 

Morskie. Z pozyskanych środków gmina planuje zrealizować zadanie inwestycyjne pn.: 

" Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim" - 500.000,00 zł,

7. Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. 

Zdalna Szkoła -  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego i Zdalna Szkoła +, łącznie 90.000,00 zł,

8. Dofinansowanie projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych, który uzyskał 

dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Jego celem jest współpraca samorządów na rzecz 

podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego
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Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

- 50.757,03 zł,

9. Grant na wsparcie realizacji projektu pn. „Angielski w kuchni” (Szkoła Podstawowa 

w Ustroniu Morskim) -  umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu English 

Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

(realizator programu: Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA). -4.000,00 zł,

10. Grant na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie -  Bezpieczna 

Edukacja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania 

wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych 

niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką 

i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 -  2020 (środki UE 85%, środki Budżetu Państwa 15%) 

-48.341,17 zł.

11. Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadania w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 -  Utworzenie 

i wyposażenie Klubu Senior*” Moduł I -105.000,00 zł,

12. Refundacja ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wydatków bieżących 

i majątkowych dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją 

projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

-38.217,99 zł,
13. Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie zadań pn.

- Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Ustronie Morskie -  3.833,56 zł,

- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2019-2035 -  28.290,00 zł,

- Usuwanie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie - 8.248,40 

zł,

14. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich -  realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy 

wiejskiej w Gwiździe” - 92.433,00 zł,

15. Pomoc finansowa w formie dotacji celowych Województwa Zachodniopomorskiego 

w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 

2020” na:

dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie czytelni pod chmurką w Ustroniu 

Morskim” - 10.000,00 zł,

dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznejstr. 34

 



w Rusowie" - 10.000,00 zł,

16. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego 

na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 roku tj. na zadanie pn. 

„Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Kukinia i Kukinka” - 19.000,00 zł.

F u n d u s z  s o łe c k i

FUNDUSZ SOŁECKI to wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują 

sami mieszkańcy. Są to pieniądze zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć 

służących poprawie warunków życia mieszkańców.

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

Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 r. w 2020 roku zrealizowano wydatki 

na łączną kwotę 253.162,30 zł tj. 95,9% planu wynoszącego 264.022,33 zł.

W 2020 roku niewykorzystane środki funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 10.860,03 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw:

SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE

FUNDUSZ SOŁECKI 
USTRONIE MORSKIE

środki do 
dyspozycji

wykonanie za 
2020 rok

niewykorzystane 
środki

WYDATKI w tym: 79 934,10 79 915,44 18,66

Wydatki bieżące 31 056,27 31 037,61 18,66

Wydatki majątkowe 48 877,83 48 877,83 0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie przed cmentarzem - zakup stojaków zadaszonych na konewki 

wydatkowano 1.491,76 zł,

2. Organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych 

wydatkowano 18.846,04 zł,

3. Budki lęgowe dla jerzyków wydatkowano 1.000,00 zł,

4. Ustronie Morskie - miejscowość przyjazna pszczołom - stworzenie łąk kwietnych 

wydatkowano 9.179,81 zł,

5. Wykonanie wizualizacji "Żywych Instalacji na ronda" wydatkowano 520,00 zł,

6. Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- Zakup podświetlanego napisu Ustronie Morskie wydatkowano 24.329,40 zł,
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- Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury wydatkowano

24.548,43 zł.

SOŁECTWO SIANOŻĘTY

FUNDUSZ SOŁECKI
SIANOŻĘTY

środki do 
dyspozycji

wykonanie za 2020 
rok

niewykorzystane 
środki

WYDATKI w tym: 58 032,16 53 651,43 4 380,73

Wydatki bieżące 24 482,16 23 624,76 857,40

Wydatki majątkowe 33 550,00 30 026,67 3 523,33

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Montaż pojemnika na nakrętki wydatkowano 2.250,00 zł,

2. Wykonanie niezbędnych prac ziemnych na działce 503/6, uporządkowanie terenu

i odwodnienie wydatkowano 15.375,00 zł,

3. Organizacja imprez okolicznościowych wydatkowano 5.999,76 zł,

4. Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

-Zakup i montaż przystanku autobusowego wydatkowano 13.186,00 zł,

- Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej wydatkowano 16.840,67 zł.

SOŁECTWO RUSOWO

FUNDUSZ SOŁECKI
RUSOWO

środki do 
dyspozycji

wykonanie za 2020 
rok

niewykorzystane 
środki

WYDATKI w tym: 47 001,25 45 709,42 1 291,83

Wydatki bieżące 17 000,00 16 930,42 69,58

Wydatki majątkowe 30 001,25 28 779,00 1 222,25

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup namiotu promocyjnego wydatkowano 4.933,00 zł,

2. Organizacja imprez okolicznościowych wydatkowano 11.997,42 zł,

3. Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- Zakup wiaty przystankowej wydatkowano 8.979,00

-  Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak wydatkowano 19.800,00 zł.
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SOŁECTWO KUKINIA

FUNDUSZ SOŁECKI
KUKINIA

środki do 
dyspozycji

wykonanie za 
2020 rok

niewykorzystane 
środki

WYDATKI w tym: 32 053,57 29 985,16 2 068,41

Wydatki bieżące 32 053,57 29 985,16 2 068,41

Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Przekazanie środków dla OSP Kukinia z przeznaczeniem na cele statutowe -  

wydatkowano 9.894,60 zł,

2. Zakup masztu oświetleniowego PELI (najaśnica) wydatkowano 4.059,00 zł,

3. Zakup urządzenia typu Karcher wydatkowano 5.053,57 zł,

4. Zakup i montaż rolet w świetlicy wydatkowano 4.009,89 zł,

5. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wydatkowano 6.968,10 zł.

SOŁECTWO KUKINKA

FUNDUSZ SOŁECKI
KUKINKA

środki do 
dyspozycji

wykonanie za 2020 
rok

niewykorzystane 
środki

WYDATKI w tym: 23 420,69 21 336,88 2 083,81

Wydatki bieżące 5 000,00 3 937,88 1 062,12

Wydatki majątkowe 18 420,69 17 399,00 1 021,69

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki za świetlicą -  wydatkowano

1.077,00 zł,

2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców 1.999,88 zł,

3. Okazanie granic wydatkowano 861,00 zł,

4. Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- Zakup wiat przystankowych wydatkowano 8.979,00 zł,

- Zakup i montaż placu zabaw wydatkowano 8.420,00 zł.
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SOŁECTWO GWIZD

FUNDUSZ SOŁECKI
GWIZD

środki do 
dyspozycji

wykonanie za 2020 
rok

niewykorzystane 
środki

WYDATKI w tym: 23 580,56 22 563,97 1 016,59

Wydatki bieżące 23 580,56 22 563,97 1 016,59

Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Montaż progu zwalniającego (w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji) 

wydatkowano 3.997,50 zł,

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej (meble, rolety) wydatkowano 12.391,62 zł,

3. Wykonanie zabezpieczenia kominka (położenie cegiełki na ścianie i zabezpieczenie 

ppoż. na podłodze) wydatkowano 1.272,92 zł.

4. Organizacja imprez okolicznościowych wydatkowano 4.901,93 zł.

D ług pu b liczn y

Kwota długu Gminy Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła 3.453.400,00 zł w tym:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na realizację inwestycji pn. Rekultywacja zamkniętego wysypiska kwota

-  553.400,00 zł

harmonogram spłaty:

2021 r. - 250.000,00 zł,

2022 r. - 250.000,00 zł,

2023 r. - 53.400,00 zł.

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

Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim kwota - 2.900.000,00 zł

harmonogram spłaty:

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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5. Mieszkańcy Gminy

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców Gminy Ustronie Morskie wynosiła 

3994 osób (zameldowanych na pobyt stały i czasowy), w tym liczba kobiet 2101 a mężczyzn 

1893. Na pobyt stały zameldowanych było 3581 osób, w tym 1878 kobiet i 1703 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

• w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej): liczba mieszkanek wynosiła: 322 osoby, 

(meldunek stały): 8 (meldunek czasowy), zaś liczba mieszkańców -  275 (meldunek stały), 

9 (meldunek czasowy)

• w wieku produkcyjnym (15-59 lat): liczba mieszkanek wynosiła 1095 (meldunek stały) 

oraz 140 (meldunek czasowy), a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-65) wynosiła 

1310 (meldunek stały) oraz 162 meldunek czasowy

• w wieku poprodukcyjnym wynosiła: liczba mieszkanek 461 (meldunek stały) oraz 75 

meldunek czasowy, a liczba mieszkańców: 118 (meldunek stały) i 19 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 2020 r. narodziło się w gminie 29 osób, w tym 11 dziewczynek i 18 chłopców, 

a zmarło 45 osób, w tym 20 kobiet i 25 mężczyzn. Najczęstsze przyczyny zgonów to: podeszły 

wiek, choroby nowotworowe, niewydolność układu krążenia.

W 2020 roku udzielono 23 śluby, w tym trzy poza urzędem.

6. Ochrona zdrowia

Na dzień 1.01.2020 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. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska -  lek. chirurg Marcin Walkowiak,

5. Pielęgniarka środowiskowa -  Grażyna Bańczewska,

6. Położna - Grażyna Michalska,

7. Pielęgniarka szkolna -  Bogusława Bancewicz.

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

Lekarze inicjują szereg akcji profilaktycznych. Ze względu na pandemię COVID-19 

w minionym roku większość wizyt odbyła się w formie teleporady. str. 39



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 Morskim 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 Kom isja ds. P ro filak tyk i i R ozw iązyw an ia Problem ów A lkoholow ych

W 2020 roku odbyła 22 posiedzenia, na których zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wydała 56 postanowień dot. pozytywnych opinii w sprawie wydania przez Wójta Gminy 
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy. Komisja 
przeprowadziła z 3 osobami rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia uzależnień. Nie 
skierowano wniosków do sądu o zastosowanie poddania się leczeniu osoby uzależnionej 
od alkoholu. Należy pamiętać, że podjęcie leczenia odwykowego było w znacznym stopniu 
utrudnione z uwagi na obostrzenia COVID - 19. W ramach swoich kompetencji Komisja 
kilkakrotnie kontrolowała sklepy i placówki gastronomiczne sprzedające napoje alkoholowe. 
Na zlecenie Gminy w miesiącu październiku zrealizowano projekt profilaktyczno- 
interwencyjny: szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, badanie dostępności napojów 
alkoholowych dla osób nieletnich w punktach sprzedaży. Dokonano również audytu 
w punktach sprzedaży. Szkoleniem i kontrolą objęto 18 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.

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

Morskie uzyskano dochody w wysokości 562.341,96 zł (w roku 2019 - 531.589,84 zł).

7. Pomoc społeczna

Ważny obszar działania Gminy Ustronie Morskie w 2020 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 

potrzeb i uprawnień mieszkańców w zakresie zasiłków (celowych, stałych, okresowych,
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na zdarzenia losowe), a ponadto: umieszczanie osób w domach pomocy społecznej, usługi 

opiekuńcze, procedury Niebieskiej Karty.

Sa Ze świadczeń pomocy społecznej w 2020 r. skorzystały 103 rodziny (266 osób), 

stypendia szkolne pobrało 12 rodzin (25 dzieci),
Świadczenie wychowawcze 500+ wypłacono dla 619 dzieci (na początku 2020 r. 

świadczenie 500+ pobierało 409 rodzin, na dzień 31.12.2020 r. -4 2 4  rodziny. Ogólna 

kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 3.693.730,60 zł),

<>i wyprawkę szkolną 300 + wypłacono: 412 rodzinom,

Sa z programu „Posiłek w domu i w szkole” skorzystało 43 dzieci.

<ła dwoje dzieci przebywało w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2020 r. przebywały - 3 osoby,

Sa w schronisku dla osób bezdomnych przebywała 1 osoba, 

beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. było 140 osób, w tym: 43 

osoby w wieku 0-17 lat, 75 osób w wieku poprodukcyjnym i 22 osoby w wieku 

produkcyjnym, w tym 62 osoby poniżej kryterium dochodowego oraz 78 osób powyżej 

kryterium dochodowego,

<ła na dzień 1 stycznia 2020r. - 82 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, 

a na dzień 31 grudnia 2020r. - 67 rodzin. Ogólnie ze świadczeń rodzinnych w roku 

2020 skorzystało 139 rodzin,

Sa kwota świadczeń rodzinnych w 2020 r wyniosła 747.021,34 zł, w tym kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych 146.739,78 zł,

w 2020r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 10.716,03 zł, których 

beneficjentami było 8 osób. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe. 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 74,64 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 

228,02 zł

W pierwszym okresie pandemii: od marca do czerwca 2020 roku każdego dnia monitorowano 

sytuację osób przebywających w kwarantannie. Kierownik GOPS kontaktowała się z Policją 

celem ustalenia liczby osób objętych kwarantanną, następnie poprzez rozmowę telefoniczną 

informowano o możliwościach pomocy ze strony GOPS. Dane te były każdego dnia 

raportowane do Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z zaleceniem Wojewody 

Zachodniopomorskiego Ośrodek pełnił dyżur także telefoniczny w godzinach od 7.30 do 19.00 

w każdy dzień tygodnia. Apelowano do mieszkańców Gminy o pomoc sąsiedzką w tym 

trudnym czasie. Pracownicy ośrodka kilkukrotnie dowozili zakupy, lekarstwa do osób 

pozostających na kwarantannie. Pomoc wolontariacką w tym okresie zaproponowały także 

3 osoby, mieszkańcy Ustronia Morskiego. GOPS skorzystał z pomocy jednej osoby, która 

dostarczyła zakupy, a także donosiła obiady do osoby chorej, leżącej. Pracownicy socjalni str. 41

 

 

 



ograniczyli pracę w terenie, przepisy zezwoliły na przeprowadzanie rodzinnych wywiadów 

środowiskowych w formie telefonicznej.

osobom potrzebującym zapewniono pomoc psychologiczną, początkowo umawiając 

osoby na rozmowy telefoniczne, później udostępniając zainteresowanym nr telefonu.

<łi w czerwcu 2020 roku GOPS podjął współpracę z PCK o/Koszalin w zakresie 

wydawania osobom uprawnionym pomocy żywnościowej w ramach Programu 

Operacyjnego.

w czerwcu i lipcu pracownicy GOPS wydali ok. 23 tony żywności mieszkańcom Gminy 

Ustronie Morskie,

pracownicy GOPS w Ustroniu Morskim są gotowi do pomocy na rzecz mieszkańców 

Gminy zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Wskaźnik zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na początku i na końcu 2020 

roku wynosił: 10 etatów, 10 osób /kobiety/.

Zatrudnienie wg wykształcenia: - wyższe - 6 osób

- średnie - 4 osoby

Średnie wynagrodzenie brutto na dzień 31.12.2020 rok wynosiło:

- z kadrą zarządzającą: 46.244,00: 10 osób = 4.624,40 zł/osoba

- bez kadry zarządzającej: 31.726,00: 8 osób = 3.966,75 zł/osoba

8. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Na koniec 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

1. Przy ul. Chrobrego 63/10 -  w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne 

o powierzchni 25,80m2. Mieszkaniem zarządza OFFICIUM Kołobrzeg

2. Przy ul. B. Chrobrego 28/3 -  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
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-  ul. Kościuszki 20/1 -25 ,34m 2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

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

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

-  ul. Kościuszki 20/4 -  38,1 Om2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka

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

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

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

415,57m2, kolejno:

-  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

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

o powierzchni 29,47m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

7. Przy ul. Granicznej 2 -  w budynku znajduje się 5 mieszkań o łącznej powierzchni 

108,90m2. 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 socjalne, o łącznej 

powierzchni 64,04m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka

9. Rusowo 30 -  w budynku znajduje się dwanaście mieszkań gminnych socjalnych, 

o łącznej powierzchni 507,86m2, kolejno:

-  Rusowo 30/1 -  66,09m2- 3 pokoje, kuchnia, łazienka

-  Rusowo 30/2 -  57,91 m2- 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
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-  Rusowo 30/6 -47 ,75m 2- 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 2020 r. 45 mieszkań, z czego 

12 mieszkań socjalnych i 33 mieszkania komunalne Łączna powierzchnia mieszkań 

wynosiła 1787,98m2

Na koniec 2020 roku o najem lokalu mieszkaniowego ubiegały się trzy rodziny. 

Niezamieszkałe pozostawały dwa lokale mieszkalne:

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

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

Względem lokalu przy ul. Granicznej 2/5 prowadzone było postępowanie mające na celu 

ujawnienie spadkobierców po zmarłym w grudniu 2020 r. najemcy oraz uprzątnięcie 

mieszkania z pozostałych tam po najemcy rzeczy.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39,73 m2 (suma powierzchni 

wszystkich mieszkań, dzielona na liczbę mieszkań gminnych), w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca zasobu mieszkaniowego gminy -  15,55 m2 (średnia jest niemiarodajna, zależna 

od powierzchni użytkowej danego mieszkania i liczby osób). Mieszkania posiadają 

powierzchnię od 13m2 do 78,35m2, a liczba zamieszkujących osób jest zmienna. Na dzień 

31.12.2020r. lokale zamieszkiwało ok. 115 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. zaległości w opłatach za mieszkania będące 

w zasobie gminy wynosiły łącznie za czynsz 44,062.60 zł, oraz za bieżące zużycie wody 

20,821.82zł, zaległości te dotyczyły najemców 15 mieszkań.
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Dnia 25.09.2020 r. budynki, w których znajdują się jedynie mieszkania wchodzące 

w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Ustronie Morskie, poddane zostały okresowemu 

przeglądowi ogólnobudowlanemu, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej oraz instalacji 

odgromowej tam, gdzie wymagane. Przeglądy ujawniły zakres robót do wykonania 

w poszczególnych trybach. W trybie prac pilnych należy oczyścić i udrożnić system rynnowy 

w obiekcie znajdującym się w miejscowości Rusowo 30 oraz obiekcie przy ul. B Chrobrego 75 

w Ustroniu Morskim. Prace te przewidziane są do wykonania przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, pozwalających użyć maszyn podnośnikowych. W kolejnym trybie 

z odroczonym terminem wykonania znalazły się budynki z ul. Kościuszki 20; ul. Osiedlowej 

2E; ul. Granicznej 2 głównie z naprawami wynikającymi zużytkowania tych obiektów. 

W żadnym z budynków nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie działania instalacji 

gazowej czy elektrycznej. Ogólny stan budynków ocenia się na dobry lub zadowalający 

pod względem technicznym.

W 2020 r. dokonywano na bieżąco remontów wynikających z użytkowania poszczególnych 

elementów budynków gminnych oraz części wspólnych tych budynków.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXX/215/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

10.02.2017 r. dotyczącym programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Ustronie Morskie na lata 2017-2021, w roku 2020 prognozowana była sprzedaż jednego 

mieszkania komunalnego, co jednak nie nastąpiło.

9. Parkingi sezonowe

Zadanie polegające na obsłudze SPPN oraz parkingów gminnych realizowane jest przez 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na podstawie Uchwały 

Nr XX/159/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 maja 2020 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 59/2020 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 czerwca 2020 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie.

Na podstawie umowy nr 37/2020 zawartej 1 kwietnia 2020 roku z firmą City Parking Group 

S.A. z siedzibą w Grudziądzu jednostka wydzierżawiła na okres od 24 czerwca do 31 sierpnia 

2020 roku 28 szt. parkomatów. str. 45

 



Lokalizacja parkomatów w SPPN (tj. w pasie dróg publicznych) -  19 sztuk:

8 szt. -  ul. Bolesława Chrobrego,

2 szt. -  ul. Osiedlowa,

1 szt. -  ul. Ogrodowa,

1 szt. -  ul. Targowa,

3 szt. -  ul. Okrzei,

4 szt. -  ul. Kościuszki.

Lokalizacja parkomatów na parkingach gminnych -  9 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, 

2 szt. -  ul. Osiedlowa,

1 szt. -  ul. Wojska Polskiego (parking przy stadionie sportowym).

SPP USTRONIE MORSKIE

24 -lokalizacja parkomatu w SPP
28 -lokalizacja parkomatu poza SPP(VAT)

Wydatki poniesione przez jednostkę na zadania związane z obsługą SPPN oraz parkingów 

gminnych:

• 51.792,00 zł -  wydatki na dzierżawę parkomatów,

• 20.537,57 zł -  wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące umów zleceń związanych 

z obsługą SPPN i parkingów gminnych,

• 1.070,10 z ł-z a k u p  materiałów do obsługi SPPN i parkingów gminnych,

• 326,72 zł -  ryczałt za 2 miesiące dla pracownika, którego prywatnym samochodem 

prowadzona była obsługa parkomatów (w tym opróżnianie z pieniędzy oraz usuwanie 

awarii).

OGÓŁEM WYDATKI: 73.726,39 zł (plan 116.848,69 zł)
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Dochody wykonane z SPPN i parkingów gminnych w podziale na strefy, z których zostały 

wykonane:

60.030,14 zł - ul. Wojska Polskiego (parking przy kościele),

55.716,20 zł - ul. Bolesława Chrobrego,

44.754.77 zł - ul. Osiedlowa,

29.697,80 zł - ul. Kościuszki,

18.391.37 zł - ul. Polna (CSR Helios parking duży),

10.162,52 zł - ul. Polna (CSR Helios parking mały),

4.981,22 zł - ul. Rolna -  Jantarowa,

4.517,10 z ł-u l.  Okrzei,

3.329,92 zł - ul. Jantarowa,

3.122.77 zł - ul. Wojska Polskiego (parking przy stadionie sportowym),

2.169,02 zł - ul. Rolna -  boczna,

1.723,90 zł - ul. Ogrodowa,

1.253,30 zł - ul. Targowa,

20.245,00 zł -  karnety,

71.836.38 zł -  opłaty dodatkowe za brak ważnego biletu.

OGÓŁEM DOCHODY: 331.931,41 zł (plan 250.000,00 zł)

Wystawiono łącznie 2330 wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.
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10. Transport

W roku 2020 wystawiono 28 decyzji na korzystanie z przystanków autobusowych, co dało 

wpływy do budżetu: 7.843,70 zł. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele kursów 

lokalnych przewoźników zostało zawieszonych na kilka miesięcy, a linie dalekobieżne często 

w ogóle nie uruchamiały kursów. Kilku przewoźników zamknęło linie przejeżdżające 

przez Ustronie Morskie z uwagi na ich nierentowność.

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.

11. Sprawy sądowe

Wobec organów gminy w 2020 r. nie zapadł żaden wyrok sądów administracyjnych 

stwierdzających bezczynność organów lub uwzględniających skargi na akty wydawane przez 

organy gminy.

W poprzednim roku z uwagi na pandemię i okresowe zawieszenie biegu terminów sądowych 

jak również wyłączenie lub ograniczenie funkcjonowania sądów powszechnych 

i administracyjnych sprawy nie odbywały się. W 2020 r. zostało zainicjowane jedno 

postępowanie cywilne (I Nc 1488/20). W 2020 r. w toku pozostaje sprawa dochodzenia 

ustanowienia służebności (I Ns 989/16).

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 

wieczyste gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Bagicz. Sąd Okręgowy w Koszalinie 

wydał wyrok rozwiązujący zawartą umowę. Pozwana złożyła apelację. Sąd Apelacyjny 

w Szczecinie oddalił powództwo o rozwiązaniu umowy. Gmina Ustronie Morskie złożyła skargę 

kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
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12. 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 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne 

z mieszkańcami gminy w poniższych sprawach:

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

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na ro k2021". Termin konsultacji: 30.10.2020 r. - 12.11.2020r. -wtrakcietrwania 

konsultacji społecznych, wpłynęła 1 uwaga, która nie została uwzględniona, protokół 

z przeprowadzonych konsultacji dostępny jest w BIP w zakładce konsultacje społeczne -  2020

- ustanowienia pomnikiem przyrody przydrożnej alei lipowej -  lip drobnolistnych Tilida mordata 

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3322Z , ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim. 

Termin konsultacji: 09.03.2020 r. -  23.09.2020 r. Na 106 złożonych formularzy, 100 osób 

opowiedziało się za ustanowieniem pomnika przyrody -  alei lipowej.

13. Zebrania wiejskie w 2020 r.

Ze względu na pandemię COVID-19 spotkania mieszkańców podczas zebrań wiejskich 

zostały ograniczone. W 2020 r. odbyło się 6 zebrań wiejskich, wszystkie w sprawie 

funduszu sołeckiego (przyjęcie na rok 2021 i zmiana 2020).
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14. Przestępczość w gminie

zakres danych 2018 2019 2020

stwierdzono przestępstw ogółem: 103 98 91

w tym popełnione przez nieletnich: 0 1 0

w tym wg poszczególnych kategorii 
przestępstw:

- - -

p-ko życiu i zdrowiu 12 8 8

p-ko wolności 0 1 2

p-ko bezpieczeństwu w komunikacji 16 19 22

p-ko mieniu 35 40 38

p-ko rodzinie i opiece 23 21 13

p-ko wiarygodności dokumentów 4 1 0

p-ko wolności seksualnej i obyczajności 0 2 1

z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 2 1 1

przestępstwa gospodarcze 7 3 0

inne 4 2 6

W okresie wakacji 2020 roku, tj. od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 podejmowane 

były następujące działania:

1. Łączna liczba interwencji: 1161, w tym 1137 w miejscu publicznym i 24 domowe

2. Zatrzymano sprawców przestępstw na gorącym uczynku: 3

3. Ujawniono osób poszukiwanych: 5

4. Ujawniono poszukiwanych rzeczy: 4

5. Doprowadzono do Pomieszczenia dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia: 25

6. Wylegitymowano ogółem osób: 1760

7. Stwierdzono i prowadzono postępowania w sprawie stwierdzonych wykroczeń: 281

- w tym wykroczeń dot., bezpieczeństwa i porządku w komunikacji: 159
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15. Edukacja

Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów 

funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie 

związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. 

Początkowo szkoły i przedszkola miały być zamknięte do dwudziestego piątego marca, jednak 

w tym czasie następował coraz większy wzrost wykrywalności osób zakażonych 

koronawirusem i przerwa ta została przedłużona najpierw do świąt wielkanocnych, później 

do dwudziestego szóstego kwietnia, a następnie do dwudziestego czwartego maja. 

Przełożone zostały egzaminy ósmoklasistów. Ósmoklasiści zdawali egzamin w czerwcu. 

We wrześniu nowy rok szkolny rozpoczął się pod znakiem wzmożonego rygoru sanitarnego. 

Szkoły wróciły do stacjonarnego nauczania. Wszystkie wystartowały planowo: uczniowie 

wcześniej otrzymali informację, w jakiej formie odbędzie się rozpoczęcie roku. W roku 

szkolnym 2020/2021, w Gminie Ustronie Morskie edukację dzieciom i młodzieży zapewniają 

Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim.

Wraz z nadejściem jesieni w Polsce wyraźnie wzrosła krzywa zakażeń koronawirusem, 

dlatego rząd podjął decyzję, aby od 26 października Szkoły powróciły do trybu nauczania 

zdalnego. Początkowo nauką zdalną zostali objęci tylko uczniowie klas 4-8 szkół 

podstawowych, niestety z uwagi na dynamiczny wzrost zakażeń, od 2 listopada wszyscy 

uczniowie naszej szkoły uczą się zdalnie. Szkoła i przedszkole na bieżąco monitorują 

zalecenia i wytyczne służb sanitarnych. Dyrektorzy skorzystali z wniosków o zaopatrzenie 

w bezpłatne środki do dezynfekcji rąk i do powierzchni, środki ochrony osobistej w postaci 

maseczek jednorazowych, bezdotykowy dezynfekator. Zakupiono bezdotykowe termometry, 

środki czystości, dodatkowy sprzęt ułatwiający zachowanie czystości w pomieszczeniach. 

Rodzice są informowani o wszystkich nowych ustaleniach, wytycznych itp. na bieżąco - 

poprzez dziennik elektroniczny i strony internetowej placówki.

Szkoła Podstaw ow a im. M a r i i K o n o p n ick ie j w U stron iu  M orskim .

Sj wydatki w gminie na oświatę realizowane przez Szkołę Podstawową 

wynosiły 4.651.384,77 zł, z czego 3.076.732,00 zł (66,15 %) pokryte 

zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na szkołę z budżetu gminy 
wyniosły: 15.875,03 zł

We wrześniu 2020 r. naukę w Szkole Podstawowej rozpoczęło 293 uczniów, w tym 163 

dziewczynki. W szkole odbywała się nauka języka obcego obowiązkowego -  języka 

angielskiego (l-VI11) - 293 uczniów, języka niemieckiego - 76 uczniów (VII - VIII) a dodatkowego 

języka obcego -  języka niemieckiego -211 uczniów (I - VI) str. 51



Do jednej klasy uczęszczało w 2020 r. średnio 17,2 osób.

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej zatrudniono 33 i 16/18 nauczycieli 

(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2 nauczycieli kontraktowych, 16 i 16/18 nauczycieli 

mianowanych, 15 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2020 r. zatrudniono 1 i 16/18 

nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,6 

ucznia.

W 2020r. szkołę ukończyło 36 uczniów.

Wójt w 2020 r. przyznał stypendia dla 61 uczniów. Wynosiły one 8.000 zł. Przyznano 

je z powodu wysokich wyników w nauce i zachowaniu oraz osiągnięć w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Podczas pandemii szkoła funkcjonowała w trybie nauki stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. 

Praca i nauka organizowana była na podstawie opracowanych procedur zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog i kadra zarządzająca skutecznie nawiązywali 

kontakt z uczniami i ich rodzicami w celu rozpoznania i eliminowania problemów 

wychowawczych, dydaktycznych i emocjonalnych. Żaden z uczniów ustrońskiej szkoły nie 

zniknął z systemu. W naszej szkole nie zaobserwowaliśmy do tej pory nasilonych sytuacji 

kryzysowych związanych z długą rozłąką z rówieśnikami i zamknięciem w domu. Psycholog 

i pedagog monitorują na bieżąco sytuację, wszyscy nauczyciele korzystają ze szkoleń 

i konferencji dotyczących kondycji psychicznej nastolatków w czasie pandemii. W 2020 r. 

pedagog szkolny w towarzystwie policji tylko dwa razy przeprowadził interwencję w domu 

ucznia.

W ramach współpracy i pomocy organu prowadzącego do szkoły zostały przekazane 33 

laptopy (19 maja 2020 r. - 15 szt., 30 września - 18 szt.) w celu udostępnienia uczniom 

i nauczycielom nauki i pracy w trybie zdalnym. Szkoła została wyposażona w sprzęt 

do skutecznej dezynfekcji i środki ochrony bezpośredniej, ozonator, lampę, bakteriobójczą, 

dozowniki automatyczne, zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń, bezdotykowe 

termometry, płyny do dezynfekcji, maski jednorazowe i rękawice.

Edukacja zdalna w związku z epidemią COVID-19 rozpoczęła się niespodziewanie. 

Pomimo poczucia braku przygotowania do takiej sytuacji nauczyciele poradzili sobie 

z zachowaniem ciągłości nauczania na miarę dostępnych możliwości, przenosząc edukację 

do świata cyfrowego. Pomimo początkowych problemów, dzięki własnemu zaangażowaniu, 

pomocy innych nauczycieli oraz materiałom udostępnionym przez organizacje, wydawnictwa, 

coraz więcej zajęć, z coraz lepszym efektem, prowadzonych było cyfrowo.

Było to niesamowite wyzwanie dla szkoły, nauczycieli, dzieci i rodziców, na których 

spoczywała olbrzymia odpowiedzialność za dopilnowanie dzieci, aby odrabiały lekcje, 

przesyłały je zwrotnie do nauczycieli. Każdy się starał w miarę swoich możliwości technicznych 

spełnić wymagania dotyczące realizacji podstawy programowej, pamiętając o tym jak ważne str. 52



jest bezpieczeństwo zdrowotne. Szkoła musiała dostosować się do panującej sytuacji, 

zapewnić higieniczne warunki pracy w ramach konsultacji, w których mogli brać udział chętni 

uczniowie. Był to wyjątkowo trudny rok dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, gdyż 

nauka zdalna zmuszała uczniów do wykazywania się dużą samodzielnością w zdobywaniu 

wiedzy i odpowiedzialnością za wyniki egzaminu. Klasa VIII, gdy ogłoszono możliwość 

korzystania z konsultacji, chętnie w nich uczestniczyła.

Egzamin klasy ósmej był niesamowitą próbą i ważnym życiowym doświadczeniem dla 

uczniów. Pomimo przesuniętego egzaminu na czerwiec uczniowie poradzili sobie z nim bardzo 

dobrze, o czym świadczą osiągnięte wyniki:

język polski 60,59%;

matematyka 53,38%;

język angielski 61%; 

język niemiecki 50%.

Dla porównania średnie w okręgu wyniosły: język polski 56,40; matematyka 43,34; język 

angielski 51,86; język niemiecki 41,64

W województwie zachodniopomorskim odpowiednio: 55,25 (j. polski), 42,53 (matematyka), 

52,30 (j. angielski) i 42,31(j. niemiecki).

Wyniki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim są lepsze 

od wyników w kraju, okręgu i województwie. Wśród wszystkich gmin województwa 

zachodniopomorskiego wynik z matematyki osiągnięty przez naszych uczniów jest najwyższy. 

Z matematyki i języka angielskiego nasi ósmoklasiści byli lepsi aż o 10 punktów procentowych 

od swoich rówieśników w zachodniopomorskim. W 9 stopniowej skali staninowej wyniki 

z matematyki i języka angielskiego znalazły się w Staninie 7 (wysoki), a z języka polskiego 

i niemieckiego w Staninie 6 (wyżej średni).

Pomimo tak dużych trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności uczniowie osiągnęli 

sukces, do czego przyczynili się nauczyciele i rodzice.

16. Dowóz dzieci do szkoły i przedszkola

W 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 100.215,36 zł brutto. Średnia liczba dzieci objęta 

dowozem wyniosła 133 uczniów + 25 dzieci przedszkolnych 6 letnich objętych obowiązkiem 

szkolnym.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych odbywał się na zasadzie refundacji rodzicom bądź 

opiekunom prawnym kosztów transportu dziecka do ośrodka. Gmina zawarła 5 umów
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na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Łączny koszt dowozu wyniósł 11.277,09 zł. Ponadto 

zawarta była umowa na świadczenie usług przewozu dla uczniów na zajęcia szkolne 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym „OKRUSZEK” w Kołobrzegu - styczeń- 

czerwiec: 3 dzieci, wrzesień-grudzień: 4 dzieci, wartość umowy 6.404,40 zł.

17. Przedszkole

W 2020 r. w gminie Ustronie Morskie funkcjonowało 1 przedszkole. Do przedszkola 

uczęszczało 122 dzieci, w tym 65 dziewcząt i 57 chłopców.

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:

-  rocznik 2018 -2  dzieci, w tym 1 dziewczynka, 1 chłopiec

-  rocznik 2017 - 26 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 11 chłopców

-  rocznik 2016 - 32 dzieci, w tym 18 dziewcząt i 14 chłopców

-  rocznik 2015 - 30dzieci, w tym 17 dziewcząt i 13 chłopców

-  rocznik 2014 - 32 dzieci, w tym 14dziewcząt i 18 chłopców

W 2020 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała: na dzień 31.12.2020r. 

-1.863.357,67 zł.

Przedszkole zrealizowało zaplanowane inicjatywy wpisane w kalendarz działań 

przedszkolnych.

Pandemia COVID-19 dotknęła również przedszkola. Od 12 marca do 8 maja 2020 roku 

przedszkole było zamknięte. W ciągu roku placówka została wyposażona w sprzęt i środki 

do utrzymania czystości, higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19, zakupione 

ze środków unijnych. Opracowano i wdrożono procedury, przeszkolono pracujący personel. 

W ciągu roku zmieniana była organizacja pracy, dostosowywana do frekwencji dzieci 

i pracowników, kwarantanny, nauczyciele i pracownicy administracji prowadzili pracę zdalnie. 

Aby wyjść naprzeciw rodzicom Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z Wójt podjęły decyzję 

o pracy przedszkola w okresie wakacyjnym (nie wprowadzono przerwy wakacyjnej). Rok 2020 

był również ciężkim okresem dla pracowników przedszkola ze względu na pracę w pełnym 

reżimie sanitarnym. Jednakże Dyrektor przedszkola i zatrudnieni w jednostce pracownicy 

poradzili sobie z zaistniałą sytuacją wzorowo.
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18. Biblioteka

Podstawowym celem biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

kulturalnych i informacyjnych mieszkańców. Z usług biblioteki korzystają głównie 

mieszkańcy gminy Ustronie Morskie, a także wczasowicze i mieszkańcy gmin sąsiednich. 

Do najważniejszych zadań Biblioteki należy: udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu 

i wypożyczanie ich na zewnątrz, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona 

materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, tworzenie 

i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, popularyzacja 

książki i czytelnictwa, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania kulturalnych potrzeb 

mieszkańców, prowadzenie działalności kulturalnej.

W gminie w 2020 roku funkcjonowała Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie i jej filia 

w Rusowie.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 27. 869 woluminów, zaś na koniec roku 

-  27.380 wol. (w 2020 roku do biblioteki wpłynęło 1280 woluminów, ale 1.769 książek usunięto 

z księgozbioru). W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 7,6 

na dzień 1 stycznia 2020 r oraz 7,5 na dzień 31 grudnia 2020 r. 

W 2020 biblioteka zapewniła możliwość wypożyczania audiobooków, z czego skorzystało 

9 mieszkanek i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2020 r. zostały wzbogacone 

o 1 pozycję.

Na koniec roku 2019 zarejestrowano 1045 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 2020 

liczba ta wynosiła 798 czytelniczek i czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych 

bibliotek skorzystało 8.519 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 11.523 

książek oraz 1.300 tytułów prasy polskiej

Biblioteka zatrudniała 3 pracownice i pracowników w Ustroniu Morskim, zaś w jej filii 

1 pracownicę. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianom.

W bibliotece użytkowano 9 komputerów, wszystkie z dostępem do szerokopasmowego 

internetu. Katalog on-line zapewniały obie biblioteki. Biblioteka zapewniła również możliwość 

zdalnego składania zamówień i rezerwacji.

Od 12 marca do 4 maja biblioteka była zamknięta dla czytelników. W tym okresie 

Biblioteka promowała czytelnictwo na bibliotecznym facebooku, dołączając do akcji 

#NieZostawiamCzytelnika. W ramach tej akcji udostępniano informacje o bezpłatnym 

dostępie do audiobooków i ebooków oraz o spotkaniach z popularnymi pisarzami, 

odbywającymi się w sieci.

<Łi Z myślą o młodszych czytelnikach biblioteka zainicjowała akcję “Namaluj Ulubioną 

Postać Literacką". Zdjęcia autorów z ich pracami plastycznymi były systematycznie 

zamieszczane na facebooku biblioteki.
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Sa Dla miłośników historii lokalnej, przygotowano serię #WiedzyNigdyDość.

W okresie od 9-15 maja pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece" obchodziliśmy XVII 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Przez ten tydzień biblioteka zapraszała na Literacką 

Ucztę Smaków, łącząc bibliotekę z kuchnią, a książkę ze smakiem.

W lipcu biblioteka włączyła się w akcję #pokazcosieuwasczyta, przez tydzień 

publikując zdjęcia okładek najchętniej czytanych w naszej bibliotece książek. Dzięki 

usytuowaniu książek w lokalizacjach plenerowych, w tej akcji promowano nie tylko 

czytelnictwo, ale również Ustronie Morskie.

W ramach cyklu “Zaczytane Wakacje”, w lipcu i sierpniu biblioteka prezentowała książki 

idealnie nadające się do czytania podczas wakacji, zamieszczając zdjęcia okładek 

wykonane na plaży.

5 września biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu ''Balladyny". Ze względu 

na złą pogodę czytanie odbyło się w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury i było 

transmitowane online. Po literackiej uczcie wystąpił zespół „Kurna Chata".

10 października biblioteka wzięła udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, 

przygotowując dla dzieci 2 nagrania. Jedno z nich to wiersz Doroty Masłowskiej, 

inaugurujący akcję oraz opowiadanie "Uff! Jak dbać o powietrze". Udostępniono 

również link do filmu "Jakub”, Mimmi i gadające psy”.

W trakcie roku biblioteka wzięła również udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka 

"Podziel się książką" oraz w projekcie „Z książką na start” , realizowanym w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Mała książka -  Wielki człowiek” .

Pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na funkcjonowanie biblioteki.

W terminie od 12 marca do 4 maja biblioteka była całkowicie niedostępna dla użytkowników. 

5 maja biblioteka w Ustroniu oraz filia w Rusowie wznowiły pracę na owych zasadach, 

bez wolnego dostępu do półek oraz organizowaniem wydarzeń kulturalnych jedynie online. 

Zbiory biblioteczne podawane były wyłącznie przez bibliotekarzy, a książki zwracane przez 

czytelników poddawane były 3-dniowej kwarantannie. Praktyka ta jest nadal stosowana.

Czasopisma nie były udostępniane, a z kawiarenki internetowej mogła korzystać tylko 1 osoba 

dziennie. Z uwagi na przebywających w Ustroniu turystów i wzmożony ruch, biblioteka 

funkcjonowała w ten sposób do połowy września.

15 września biblioteka została otwarta dla czytelników przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

W dniach 7-11 listopada biblioteka została ponownie zamknięta dla użytkowników, a od 12 

listopada biblioteka zaczęła udostępniać swoje zbiory przed wejściem do budynku biblioteki. 

Od 28 listopada biblioteka jest otwarta, czytelnicy mają dostęp do półek, przy limicie, że 

jednocześnie ze zbiorów może korzystać nie więcej niż 8 osób.

Pandemia miała również znaczący wpływ na organizację wydarzeń kulturalnych w bibliotece 

-  uniemożliwiła organizowanie tradycyjnych spotkań autorskich oraz zajęć dla 
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przedszkolaków. Niektóre z działań kulturalnych zostały przeniesiona do sieci i odbywały się 

poprzez stronę internetową, albo media społecznościowe np. Facebook.

Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom organizowanie wydarzeń i spotkań służbowych 

wyłącznie w formie on-line.

W wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę wzięło udział 609 mieszkańców. Biblioteka 

poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 950,00 zł. 

W 2020 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

225.000,00 zł.
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19. 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

Działalność w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej w 2020 roku 

podzielona została na dwa okresy. Do marca i od marca, od rozpoczęcia światowej pandemii. 

W styczniu, lutym i przez kilka marcowych dni działalności Gminnego Ośrodka Kultury 

w Ustroniu Morskim przebiegała zgodnie z planem, w sposób znany i przewidywalny. Marzec 

zmienił wszystko. Musieliśmy zacząć uczyć się funkcjonować na nowo i ta nauka trwa 

nieustannie. Musieliśmy nauczyć się, jak działać w nieprzewidywalnej sytuacji. Na nowo 

określić priorytety naszych działań i nauczyć się odnajdować w zmieniających się 

obostrzeniach sanitarnych. Byliśmy zmuszeni przenieść większość naszych działań „do sieci”.

Ucząc się wszystkiego na nowo postawiliśmy na podtrzymanie relacji z mieszkańcami Gminy 

Ustronie Morskie, na wspieranie więzi społecznych. Bardzo szybko zaczęliśmy 

eksperymentować ze sposobami prowadzenia zajęć w formie online. W czasie całkowitego 

zamknięcia instytucji kultury dla odwiedzających i publiczności nie przerwaliśmy działalności. 

Jedyne zajęcia, których ciągłości nie udało się nam utrzymać w czasie największych obostrzeń 

to taniec dla pań. Pozostałe działania udało się metodą prób i błędów przenieść do Internetu.

2020 rok przyniósł sporo sukcesów -  przed pandemią podopieczni Doroty Waligóry zdobyli 

nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moje Anioły”. W czasie 

pandemii muzycy Strażackiej Orkiestry Dętej Morka wzięli udział w projekcie Adama Sztaby 

„W domu zagrane”, a tym samym zagrali w największej Polskiej orkiestrze wirtualnej. Działania 

online naszej Orkiestry zaprowadziły kapelmistrz Wiktorię Ostrowską i kierownika Kamila 

Płachtę na sesję posterową X Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, gdzie jako jedyni 

z województwa zachodniopomorskiego prezentowali pomysł na działania z zakresu animacji 
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kulturowej prowadzone w Internecie. „Złota Rybka" zdobyła, startując w kategorii otwartej 

z profesjonalnymi muzykami, na festiwalu Etno Swołowo 2020.

Ponadto w 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury realizował projekt finansowany ze środków 

programu Równać Szanse, a także był opiekunem projektu realizowanego w ramach 

programu Działaj Lokalnie.

W roku 2020 Instytucja Kultury organizowała i współorganizowała następujące wydarzenia:

STACJONARNIE:

STYCZEŃ

• 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wspólnie ze szkołą, przedszkolem, 

biblioteką, urzędem, strażakami i sołectwami)

• Spektakl Teatru GOQ -  KOLIBER - prapremiera

• Spektakl Teatru GOQ -  O rybaku i złotej rybce -  premiera

• Koncert Kolęd

• Dzień Dziadka i Babci w Rusowie

• Koncert noworoczny

LUTY

• Ferie zimowe w GOKu -  warsztaty dla dzieci, warsztaty bębniarskie, warsztaty fotograficzne, 

seanse filmowe

• Ferie zimowe w Rusowie, Kukince, Kukini -  zajęcia feryjne w świetlicach wiejskich

• Fabryka kartek walentynkowych

• Koncert romansów rosyjskich

• Teatr dla dzieci -  „Dziadek do orzechów”

• Otwarcie „Biblioteki gier planszowych"

MARZEC

• Gala XII Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej wraz z wręczeniem nagród dziecięcym 

laureatom konkursów plastycznych

LIPIEC-SIERPIEŃ

• Muzyczna scena plenerowa GOK -  cykl koncertów plenerowych, w których wystąpili: Chris 

Star, Adam Będlewski, Rockin’ Birds, Sekcje muzyczne SOD MORKA, Wide Road

• Warsztaty plastyczne FRIDA TO JA

WRZESIEŃ

• Wernisaż powstałej w czasie pandemii wystawy FRIDA TO JA
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WYDARZENIA ON-LINE

MARZEC -  CZERWIEC

• Cykl KULTURA Z WIRUSEM -  kulturalny repertuar na czas pandemii w ramach 

ogólnopolskiej akcji #kulturawkwarantannie

• FRIDA TO JA -  działania Online

• Kącik ilustratora

MAJ

• Dni Ustronia Morskiego ONLINE

• Noc Muzeów Online -  Bitwa pod Grunwaldem (fotografie A. Stasiukiewicza)

CZERWIEC

• Bajkowy Galimatias -  prapremiera spektaklu Teatru GOQ

LIPIEC-SIERPIEŃ

• XVI i % spotkania z satyrą i karykaturą „MORKA”

PAŹDZIERNIK

• FRIDA TO JA online

• Dzień Dyni online

LISTOPAD

• Koncert melodii patriotycznych - SOD MORKA

GRUDZIEŃ

•  Wystawa zdjęć Miłosza Kowalewskiego

W ramach działalności podstawowej GOK w roku 2020 działały pracownie i zespoły:

Plastyczna - prowadzona przed Dorotę Waligórę

Muzyczna -  prowadzona przez Jana Sokolnickiego.

W pracowni muzycznej działały zespoły:

Złota Rybka

O Kapela Złotej Rybki

Narybek

Kwartet Saksofonowy

ZMORKA
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Teatralna -  prowadzona przez Barbarę Srokę. W pracowni teatralnej działał Zespół 

Teatr GO-Q

Fotograficzna -  prowadzona przez Andrzeja Stasiukiewicza

Strażacka Orkiestra Dęta „MORKA” -  orkiestrą zarządza Kamil Płachta, kapelmistrzem 

orkiestry jest Wiktoria Ostrowska

SOD „MORKA” prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

Trąbka

Saxhorn

Saksofon

Puzon

Tuba

Zestaw perkusyjny z perkusjonaliami

Flet poprzeczny

Klarnet

Aktywność Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” w 2020 roku:

• Koncert Kolęd z okazji Święta Trzech Króli w Kościele Parafialnym w Ustroniu Morskim 

(06.01.2020)

• Uświetnienie Mszy Świętej z okazji Imienin Księdza proboszcza (12.01.2020)

• Koncert na WOŚP w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim (12.01.2020)

• Warsztaty muzyczne orkiestry w Stroniu Śląskim: 10-15.02.2020

• Koncert podsumowujący warsztaty muzyczne, które odbyły się w trakcie pobytu 

w Stroniu Śląskim (21.02.2020)

-W  OKRESIE PANDEMII:

• Wzięcie udziału w projekcie „#zostań w domu i ćwicz”, którego efektem było nagranie 

w domach utworu „Bella Ciao” zaaranżowanego przez Wiktorię Ostrowską 

(Kapelmistrz Orkiestry) (12.04.2020).

• Udostępnienie utworu „Aeroplane”, który muzycy nagrali w swoich domach 

(26.04.2020)

• Podsumowanie Projektu „#wdomuzagrane” prowadzone przez Adama Sztabę, 

w którym wzięli udział członkowie naszej orkiestry. (29.04.2020)

• Nagranie „Roty” na Święto 3-ciego maja. (03.05.2020)

• Koncert orkiestry na 30-lecie samorządów (27.05.2020)

• Nagranie utworu „Holiday” w domach przez muzyków z orkiestry (01.06.2020)

• Uświetnienie Uroczystości Bożego Ciała (11.06.2020)
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• Koncert charytatywny dla Bartka Januszewskiego (27.06.2020)

• Uroczystość otrzymania przez Gminę Ustronie Morskie „Błękitnej flagi” (11.07.2020)

• Otwarcie Centrum i regaty „Baltic of AH” -  Dźwirzyno (18.07.2020)

• Gra na Mszach Świętych dla mieszkańców i wczasowiczów o godzinach 9:00. 10:30 

i 12:00 (26.07.2020)

• Uświetnienie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15.08.2020 

godzina 10:30)

• Uroczyste odsłonięcie Kamienia upamiętniającego żołnierzy i pracowników jednostek 

wojskowych garnizonu Ustronie Morskie. (15.08.2020 godzina 15:00)

• Koncert charytatywny na rzecz ofiar Tornado (15.08.2020 godzina 18:00)

• Gra na Mszach Świętych dla mieszkańców i wczasowiczów o godzinach 9:00. 10:30 

i 12:00 (23.08.2020)

• Koncert na imprezie „Bułka z Kulturką” (Czaplinek, 28.08.2020)

• Msza dożynkowa w Ustroniu Morskim (06.09.2020)

• Uświetnienie wizytacji księdza biskupa w parafialnym Kościele w Ustroniu Morskim 

(11.09.2020)

• Msza odpustowa w Kościele parafialnym w Ustroniu Morskim (14.09.2020)

• Koncert Pieśni Patriotycznych -  Online (11.11.2020)

• Msza Pasterska w Ustroniu Morskim (24.12.2020).

Orkiestra w okresie 01.01.2020 -  31.12.2020 dała około 30 występów, z czego niemalże 

wszystkie odbyły się w trakcie Pandemii Covid-19

O Sekcja taneczna dla dzieci -  zajęcia breakdance -  Marcin Grzybowski 

Taneczna -  zajęcia dla pań -  Roman Filus.

W GOK prowadzi próby zespół ROCKIN’ BIRDS

Od jesieni 2020 w ramach współpracy z firmą Fala Muzyki w GOK dostępne są zajęcia 

indywidualne z emisji głosu i zajęcia dla najmłodszych z edukacji muzycznej prowadzone 

metodą Gordona.
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Budżet Ośrodka w roku 2020 przedstawiał się następująco:

DOCHODY

Wyszczególnienie Wykonanie za 
2020

1. Dotacja podmiotowa na wydatki 
bieżące 850.000,00

2. Dotacja celowa 15.243,00

2.1 Równać szanse 8.500,00

2.2 Działaj lokalnie 5.943,00

2.3 PUP -  szkolenie pracowników 800,00

3. Wpływy własne według źródeł 18.825,00

3.1 Wynajem pomieszczeń- świetlice 2.000,00

3.2 Dzierżawa terenu i mienia 6.000,00

3.3 Otrzymane spadki i darowizny: 9.125,00

- od osoby fizycznej na działalność 
statutową 9.125,00

3.4 Wpływy z działalności kulturalnej 1.700,00

4.

Inne (w tym refaktura za media od 
dzierżawców pasa drogowego, 
dzierżawcy gastronomii, sklepu w 
Rusowie) 52.988,57

Razem wpływy 937.056,57

WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 
na 31.12.2020r.

1. Wynagrodzenia osobowe 362.531,82

2. Umowy cywilnoprawne 117.644,72

3.
Pochodne od wynagrodzeń - składki na 
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 86.185,70
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Wydatki świetlic wiejskich

Lp. Przedmiot utrzymania Wykonanie na 31.12.2020r.

ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE 17.039,24

1. Usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i plastyczne, gaz, energia 
elektryczna, woda, opłata za odpady komunalne, zapewnienie ferii zimowych 
dla dzieci

17.039,24

ŚWIETLICA KUKINKA 3.452,57

2. Internet, gaz, energia elektryczna, woda, warsztaty w czasie ferii zimowych 3.452,57

ŚWIETLICA KUKINIA 7.578,88

3. Gaz, energia elektryczna, woda, warsztaty ferii zimowych 7.578,88

ŚWIETLICA GWIZD 3.759,34

4. Energia elektryczna, woda, przyłączenie do sieci 3.759,34

ŁĄCZNIE 31.830,03

Wydatki Orkiestry Dętej „Morka” na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczą umów zleceń 

z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów 

i towarów dla członków orkiestry, warsztaty.

Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania Wykonanie na 31.12.2020r.

STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”

1. Zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenie i pochodne od 
wynagrodzeń, organizacja i pobyt na warsztatach, wyjazdy na 
koncerty, renowacja instrumentów, paczki.

113.641,06

RAZEM 113.641,06
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PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy 

z dziećmi, koszt udziału w konkursach oraz nagrody.

Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania Wykonanie na 31 12.2020r.

PRACOWNIA PLASTYCZNA

1. Zakup materiałów i drobnych art. spożywczych, nagród oraz udział 
w konkursach, wynagrodzenie instruktora

19.007,56

RAZEM 19.007,56

POZOSTAŁE WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Pozostałe wydatki na działalność statutową na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczą zakupów 

niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Pozostałe wydatki na działalność statutową.

Przedmiot utrzymania Wykonanie na 31.12.2020r.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

1. Usługi związane z obsługą imprezy, wynajem sceny i oświetlenia, 
kwiaty, art. Spożywcze i materiały, zajęcia taneczne, organizacja 
warsztatów podczas ferii zimowych, nagrody na konkursy, zakup 
widokówek do II Wojny Światowej z Gminy Ustronie Morskie, 
wyposażenie pracowni muzycznej.

57.042,00
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PODZIAŁ WYDATKÓW - CAŁKOWITY

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
Wykonanie na

31.12.2020

1 Zakup materiałów i energii 123 614,65

1.1 Zakup materiałów biurowych 8 705,53

1.2 Zakup środków czystości 3 647,36

1.3 Pozostałe materiały 3 440,15

1.4 Materiały na realizację zadań statutowych 14 966,70

1.5 Wyposażenie 39 482,68

1.6 Energia elektryczna 14 093,36

1.7
Gaz

35 593,83

1.8
Woda

3 685,04

2 Usługi obce 111 780,08

2.1 Usługi telekomunikacyjne 5 328,54

2.2 Obsługa prawna 7 380,00

2.3 Usługi pocztowe 242,60

2.4 Ochrona obiektu 2 405,57

2.5 Pozostałe usługi obce 22 795.49

2.6 Usługi związane z działalnością statutową 73 627,88

3 Podatki i opłaty 23 955,08

3.1 Podatek od nieruchomości 16 416,08

3.2 Opłata za nieczystości 4 266,00

3.3 Pozostałe podatki i opłaty 3 273,00

4 Wynagrodzenia 480 176,54

4.1 Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe 362 531,82
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4.2 Nagrody dla pracowników 0,00

4.3 Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego 0,00

4.4 Umowy zlecenia i dzieło 62 652,04

4.5 Umowy zlecenia - Orkiestra 54 992,68

5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 103 341,39

5.1 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 833,00

5.2 Składki na ubezpieczenie społeczne i FP 86 185,70

5.3 Świadczenia urlopowe 10 076,70

5.4 Badania lekarskie 990,00

5.5 Szkolenia pracowników 4 255,99

6. Pozostałe koszty 7 132,26

6.1 Ryczałty samochodowe 592,60

6.2 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 5 074,18

6.3 Pozostałe koszty: kwiaty, nagrody, udział w konkursach 1 465,48

6.4 Pozostałe koszty 0,00

RAZEM KOSZTY- dotacja podmiotowa 850 000,00

Lp. Wydatki pokryte ze środków własnych oraz dotacji 
celowych

Wykonanie na
31.12.2020

7 Zakup materiałów i energii 75 457,37

8 Umowy zlecenia i dzieło 1 300,00

9 Zakup usług 8 298,20

10 Koszty pozostałe 0,00

X RAZEM WYDATKI- środki własno i dotacjo celowo 85 055,57

X RAZEM WYDATKI 935 055,57
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20. Ochotnicze Straże Pożarne

Operacyjnym zabezpieczeniem Gminy Ustronie Morskie w zakresie posiadanych sił i środków 

niezbędnych do ratowania życia, mienia, środowiska oraz ograniczania, usuwania i likwidacji 

zagrożeń (pożarów, wypadków drogowych, powodzi i innych) są jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych.

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.

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.

Wyjazdy do akcji w roku 2020 przedstawiają się następująco: Ustronie Morskie -  121, 

Kukinia -  16, Rusowo -1.4 strażaków brało udział w szkoleniu z OSP Ustronie Morskie, 

5 z OSP Kukinia i 1 z OSP Rusowo.
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21. Gminna jednostka budżetowa

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

(GOSIR). W planie finansowym na rok 2020 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie 

6 300 521,07 zł oraz wpływy w wysokości 2 572 737,12 zł. Zostały one wykonane zgodnie 

z założeniami w 84,21%.

W 2020 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim dodatkowo zatrudnił osoby 

w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na organizacje robót 

publicznych. Umowa została zawarta na okres od 12 czerwca 2020 r. do 31 marca 2021 r. 

Jednostka dodatkowo zatrudnia dwie osoby w celu zastępstwa pracowników spowodowanego 

długotrwałą chorobą.

Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.; Ogółem 45 osób, w tym 14 kobiet 31 

mężczyzn

Wykształcenie Kobieta Mężczyzna
Wyższe - 4
Średnie 7 8
Zawodowe 7 17
Podstawowe - 2

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 4.482,00 zł.

W 2020 r. w szkoleniach uczestniczyło 3 pracowników administracji. Na ten cel poniesiono 
wydatki w kwocie 906,74 zł.

W pływ y z o p ła ty  m ie jscow ej, w ynagrodzen ie  z ty tu łu  inkasa o p ła ty  m iejscowej, 
o p ła ta  za d ru k i m e ldunkow e

Zadania wykonane w związku z określeniem inkasentów Uchwałą Nr Xll/107/2015 Rady 

Gminy z dnia 29 października 2015 roku wyniosły w 2020 r.: 917 587,66 zł

W 2020r. z obiektu CSR Helios skorzystało 68 352 osoby. Wpływ ze sprzedaży usług z CSR 

Helios na koniec 2020r. wyniosły: 579 947,22 zł.

Dochód uzyskany z budynku zaplecza stadionu sportowego osiągnął: 46 647,63 zł

Z wynajmu płyty boiska sportowego uzyskano dochód w kwocie: 21 370,35 zł., natomiast 

z wynajmu euroboiska kwotę: 67 944,46 zł.

Znaczący wpływ na tak niskie przychody miała panująca epidemia COVID-19, która 

spowodowała czasowe zamknięcie obiektów. W ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania 

się wirusa na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- 

Państwowego Zakładu Higieny opracowano i wyposażono pomieszczenia w niezbędne 

instrukcje dotyczące m.in. mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania 

maseczki, dezynfekcji rąk i powierzchni. Przeszkolono personel oraz wyposażono obiekty 

w urządzenia dezynfekujące dłonie. Wyznaczono strefy bezpieczne i ograniczono kontaktstr. 69

 



gości z personelem obsługującym obiekty sportowe. Na bieżąco uzupełniane są środki 

ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące), przestrzegane są zasady 

dystansu społecznego. Przeprowadzona kontrola przez pracowników Państwowej Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu potwierdziła właściwe przygotowanie 

i zabezpieczenie CSR Helios przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Jednostka zrealizowała następujące inwestycje:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie w ramach której wybudowano:

- ul. Ogrodowa, Ustronie Morskie długość odcinka 300 m, 7 opraw LED

- ul. Rolna boczna, długość odcinka projektowanego 230 m ustawiono 2 słupy z oprawami 

LED

- ul. Kwiatowa boczna w Sianożętach, długość odcinka projektowanego 130 m ustawiono 3 

słupy z oprawami

Łączna wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego to kwota 118.637,00 zł.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne polegające na budowie na cmentarzu 

komunalnym w Ustroniu Morskim granitowego kolumbarium na 36 urn. Koszt realizacji zadania 

inwestycyjnego wyniósł 36 860,00 zł.

Zrealizowano również zakup inwestycyjny tj. elektroniczny system informacji cmentarnych 

grobonet za kwotę 9 492,68 zł.

22. Spółka gminna

„GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SP. Z O.O." spółka została założona w 2014 roku. 

Działalność Spółki obejmuje trzy obszary: działalność usługową, działalność produkcyjną oraz 

sprzedaż.

Działalność usługowa obejmuje świadczenie doradztwa dla nowych inwestorów w branży 

OZE, oprowadzanie wycieczek na farmie fotowoltaicznej, prowadzenia spotkań i konsultacji 

dla gmin zainteresowanych inwestowaniem w zieloną energię.

Działalność produkcyjna obejmuje aspekty związane z produkcją energii elektrycznej, 

tj. utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym urządzeń znajdujących się na farmie 

fotowoltaicznej, dbanie o terminowe przeglądy techniczne urządzeń.

Sprzedaż obejmuje wyłonienie wykonawcy, który odkupi wyprodukowaną energię elektryczną 

po jak najwyższej cenie, oraz kontrola ilości dostarczanej energii elektrycznej do sieci.

Wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w roku 2020 wyniosła 

466.776,56 zł, podczas gdy wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów
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w roku 2019 była wyższa i wynosiła 1.018.118,98 złotych. Zatem wartość przychodów netto 

ze sprzedaży Spółki w roku 2020 była niższa o 54,16% niż w roku 2019.

Zysk ze sprzedaży w 2020 roku wyniósł 13.470,75 złotych, podczas gdy w roku 2019 spółka 

wykazała zysk w wysokości 71.559,61 złotych. Biorąc pod uwagę cały rok 2020, zmniejszenie 

przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu do roku 2019, spowodowany był przede 

wszystkim mniejszą ilością sprzedanych świadectw pochodzenia, tj. w roku 2020 sprzedano 

ich 1600 (za kwotę 141,55 zł za 1 świadectwo. Łączna wartość sprzedanych świadectw 

wyniosła netto 226.480,00 zł), natomiast w roku 2019 sprzedano 2092,148 szt.

W zakresie usług serwisowych świadczonych przez Spółkę, porównując rok 2020 do roku 

2019, należy stwierdzić, że w obszarze tym nie nastąpiły istotne zmiany w ilości świadczonych 

usług.

W zakresie usług świadczonych przez Spółkę aktywność zarządu ukierunkowana była 

w dalszym ciągu na pozyskanie nowych zleceń, nowych zleceniodawców a także poprawę 

struktury przychodów, w tym zwiększenie produktywności.

Prowadzone były działania optymalizujące i poprawiające efektywność działania Spółki 

w obszarze produkcyjnym. W roku 2020 wielkość produkcji wyniosła 935,392 MWh, natomiast 

w roku 2019 wyniosła 947,872 MWh, co oznacza spadek o 12,48 MWh.

23. Przedsiębiorcy

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

prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W roku 2020 -  58 osób 

za pośrednictwem tut. Urzędu założyło firmę, 219 osób dokonało zmian we wpisie, 396 

zawiesiło działalność, 368 wznowiło prowadzenie działalności 62 osoby zakończyły 

i wykreśliły z ewidencji prowadzenie działalności. Razem w roku 2020 przyjęto 1103 wnioski.

24. Planowanie przestrzenne

Na początku 2020 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: str. 71

 

 



- 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 2020 roku podjęto uchwały:

1) Uchwała nr XXI1/176/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Gwizd-tereny położone na południe 

od drogi krajowej nr 11.

2) Uchwała nr XXI1/174/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Kukinia,

3) Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Ustronie południe -  etap I” -  Przedszkole,

4) Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rusowo,

5) Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części 

obrębów Wieniotowo i Gwizd,

6) Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinia w części bezpośrednio sąsiadującej 

z węzłem drogowym.

W 2020 r. wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje 

te dotyczyły: budowy gazociągu średniego ciśnienia obręb ewidencyjny Gwizd; zaopatrzenia 

w wodę miejscowości Kukinka, Malechowo, Kukinia oraz Rusowo; budowa gazociągu 

średniego ciśnienia miejscowość Grąbnica; rozbiórka wieży transformatorowej, budowastr. 72



słupowej stacji transformatorowej, rozbiórka napowietrznej linii, budowa sieci napowietrznej 

kablowej w obrębie Gwizd.

W 2020 roku wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy, prowadzono 20 spraw w zakresie 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 4 zmiany decyzji, 3 odmowy wydania 

decyzji o warunkach zabudowy, 4 decyzje o przeniesieniu decyzji, 7 decyzji dotyczących 

zabudowy gospodarczej, 2 postępowania nie zostały zakończone w 2020 r.

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego to 60 dni.

1 decyzja wydana przez Wójta została zaskarżona do samorządowego kolegium 

odwoławczego, które podtrzymało wydaną decyzję.

Ilość wydawanych wypisów i wyrysów z mpzp: 129

- ilość zaświadczeń związanych z obrotem nieruchomościami: 162

Opłata adiacenka ustalona i naliczona w 2020 roku:

Opłata adiacencka 2020 r
Ilość prowadzonych postępowań: 16
Ilość wydanych decyzji: 15
Ilość decyzji ustalających opłatę: 14
Decyzje umarzające: 1
Decyzje zaskarżone do SKO: 0
Suma kwot opłat adiacenckich [zł]: 62 403,00

W roku 2020 wszczęto 16 postępowań administracyjnych, z tych postępowań zostało 

wydanych 12 decyzji (w tym 1 umarzająca), 3 postępowania wciąż są prowadzone, a 3 decyzje 

były wydane w związku z postępowaniami z roku 2019.

Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków)

Przedmiotem Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Ustronie Morskie jest 

problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Celem tego opracowania jest 

określenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. 

Natomiast zadaniem programu jest określenie priorytetów gminy w odniesieniu do własnego 

dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także wskazanie 

działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki w okresie czteroletnim. 

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 oraz działania. Zostały one 

sformułowane w perspektywie wieloletniej i wykraczają często poza czteroletni okres 

obowiązywania GPOnZ. Program opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wytycznymi Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa. Wskazane w programie działania ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, str. 73



ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Gminny 

program opieki nad zabytkami, między innymi poprzez działania edukacyjne, ma też budzić 

w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości 

i wspólnych korzeni. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie 

tożsamości, wspiera identyfikacje jednostki z tzw. małą ojczyzną.

25. Gospodarka nieruchomościami

1.Zbywanie nieruchomości
a) w drodze przetargowej
W roku 2020 przeprowadzono 16 przetargów na zbycie nieruchomości oraz odwołano

3 przetargi w związku z Covid-19. Sprzedano ogółem 1,8256 ha.

Lp. Obręb ewidencyjny/położenie Numer działki Powierzchnia 

ogólna (ha)

1 Rusowo 136/5 0,1179

2 Ustronie Morskie ul. Osiedlowa

(zamiana nieruchomości)
821/2 i 184/9

0,0508

3 Wieniotowo ul. Bukowa 1/50, 1/51 0,3088

4 Ustronie Morskie ul. Osiedlowa 823/4 0,0195

5 Wieniotowo ul. Bukowa 1/24 0,1422

6 Wieniotowo ul. Grabowa 1/5 0,4330

7 Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV 1256 0,0803

8 Wieniotowo ul. Grabowa 1/6 0,3614

9 Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV 1257 0,0801

10 Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV 1258 0,0802

11 Wieniotowo ul. Wierzbowa 1/39 0,1514

Razem 1,8256

b) w drodze bezprzetargowej

Lp. Obręb ewidencyjny/położenie Numer działki Powierzchnia 

ogólna (ha)

1 Ustronie Morskie ul. Osiedlowa 823/4 0,0195

Razem 0,0195
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2. N abywanie n ieruchom ości.

a) w ram ach umów cyw ilno-p raw nych

Lp. Obręb ewidencyjny/położenie Numer działki Powierzchnia 

ogólna (ha)

1 Ustronie Morskie ul. Osiedlowa 

(umowa zamiany nieruchomości)
184/12, 186/2 0,0365

Razem 0,0365

26. Mienie Gminy

Powierzchnia ewidencyjna Gminy Ustronie Morskie wynosi: 5702 ha

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 212,4615 ha (bez 

powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste), które położone są w obrębach: 

Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia, Rusowo, Sianożęty Ustronie Morskie i Wieniotowo.

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się 

następująco:

Opis mienia według grup 

rodzajowych

Powierzchnia 

ha

Grunty komunalne ogółem: 212

w tym:

Drogi 118

Ti.Tp 3

Tereny zabudowane 33

Tereny rekreacyjno- 

wypoczynkowe

12

Grunty leśne 26

Inne 20

Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco

(bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste):

Lp Obręb Powierzchnia ha

1 Bagicz 22,7943

2 Gwizd 5,0390

3 Kukinia 18,0950

4 Kukinka 7,9678

5 Rusowo 41,7171
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6 Sianożęty 17,5604

7 Ustronie Morskie 87,2568

8 Wieniotowo 12,0311

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Lp. Obręb Powierzchnia ha

1 Bagicz 44,1783

2 Sianożęty 0,0096

7 Ustronie Morskie 3,2333

8 Wieniotowo 9,4537

1. Trwały zarząd

Oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,6668 ha. W 2020 r. uzyskano 

dochód w wysokości: 69.253,26- złotych.

2.Nabycie m ienia kom unalnego (od. 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) 

W roku 2020 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem: 2,2170 ha.

Lp. Rodzaj nabytej 

nieruchomości

Nr działki Powierzchnia 

działki w ha

Nr decyzji

Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie

1 Ul. Polna 377,463/11,

463/12,463/14,

463/13,463/3,

464/4,464/5,

464/6,464/7,

464/8,464/9,

478/2,478/5, 478/6

2,1805 Przejęcie od

Starosty 

Kołobrzeskiego 

numer zmian n

GN.6840.00005.20

20 z dn. 03.09.2020

2 Grunty niezabudowane 186/2 0,0174 Nabycie gruntu

w drodze zamiany 

za Rep. A571/2020 

z dn.09.03.2020 r.

3 Grunty niezabudowanie 184/12 0,0191 Nabycie gruntu

w drodze zamiany 

za Rep. A571/2020 

z dn.09.03.2020 r.

3. W ierzyte lności zabezp ieczone h ipoteką:

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie 

na 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. 

Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2027 

(dla nieruchomości zakupionych w 2018 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa 
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użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej 

ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono 

hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: 1.460.760,00-zł.

4. Dzierżawa m ienia gm innego

Ogółem w 2020 r. wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem:

- ogródki przydomowe: 0,1126 ha,

-działalność gospodarczą: 0,6902 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,1192 ha

- grunty rolne: 8,0744 ha

Z tytułu dzierżawy uzyskano w 2020 r. dochód w wysokości: 293.015,14- złotych

Z tytułu ustalonych opłat za media w 2020 r. uzyskano dochód w wysokości:

52.643,92- złotych.

5. O płata roczna za użytkow anie  w ieczyste w 2020 r.

Ogółem w 2020 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. 56,8749 ha i uzyskano 

dochody w wysokości: 326.023,49- zł.

6. Opłata p rzekszta łcen iow a za 2020 r.

W 2020 r. z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskano dochody w wysokości:

10.662,90- złotych

7. U dzia ły Gminy Ustron ie  M orskie:

- 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,

- wniesienie aportu 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 68.660 udziałów o wartości nominalnej po 100,- każdy udział 

w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 

rynkowej 6.866.000, -złotych.
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27. Ochrona Przyrody

W 2020 r. przyjęto:

1) 35 wniosków o wydanie decyzji administracyjnej w zakresie wydania zezwolenia 

na wycinkę drzew i krzewów, w tym:

• 7 wniosków pozostawiono bez rozpoznania na skutek nieuzupełnienia braków

formalnych,

2) 29 wniosków dotyczyło zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa,

3) 18 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenów gminnych 

złożono do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

28. Barszcz Sosnowskiego

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 2020 roku na realizacje zadania zwalczania 

barszczu Sosnowskiego wydatkowano kwotę 2.376 zł brutto (środki chemiczne), 800,00 zł 

brutto (usługa dokonania oprysku mechanicznego).

Urząd Gminy prowadził nabór wniosków od mieszkańców na realizację zadania usuwanie 

Barszczu Sosnowskiego. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 3.833,56 zł.

29. AZBEST 2020

Urząd Gminy prowadził nabór wniosków od mieszkańców na realizację zadań 

polegających na utylizacji azbestu. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania pn. 

„Usuwanie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie” w wysokości: 

8.248,40 zł.

30. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
W 2020 r. wpłynęło 5 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

2 decyzje wydano w 2020 r. lecz wszczęto postępowanie w 2018 r.

Lp. Nazwa planowanego
przedsięwzięcia

Czas trwania 
od -  do Rodzaj wydanej decyzji

1.

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

21.08.2018
12.06.2020

Decyzja - odmowa wydania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowań
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2.

Budowa farmy fotowoltaicznej
Sianożęty 1 □ mocy do 1 MW na 
działkach o nr ewid 207, 116, obręb 
Sianożęty, gmina Ustronie Morskie

02.01.2020

13.05.2020

Decyzja stwierdzająca brak 
konieczności
przeprowadzenia oceny
oddziaływania
na środowisko

3.

Budowa farmy fotowoltaicznej
Sianożęty 2 o mocy do 1 MW na 
działkach o nr wid 206, 207, obręb 
Sianożęty, gmina Ustronie Morskie

02.01.2020

13.05.2020

Decyzja stwierdzająca brak 
konieczności
przeprowadzenia oceny
oddziaływania
na środowisko

4.

Przebudowa wraz z rozbudową 
amfiteatru w Ustroniu Morskim na 
działce o nr ewid 260 / 6, obręb Ustronie 
Morskie, gmina Ustronie Morskie

13.03.2020

Decyzja -  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

5.

Budowa budynku usług turystycznych z 
garażem podziemnym oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną, a także 
rozbiórka budynków istniejących na 
działkach o nr ewid. 400; 402 / 3 i 399 / 
4, obręb Ustronie Morskie, gmina 
Ustronie Morskie.

01.12.2020- w  toku

Konieczność 
przeprowadzenie oceny
oddziaływania 
na środowisko.

6.

Rozbudowa ul. ku Słońcu w Ustroniu 
Morskim i drogi w m. Kukinka na 
działkach:

-  działki nr: 483, 494/1, 495, 496,
497/1,497/8, 497/9, 497/10, 502/1, 
502/2, 503/3, 531/2, 531/3, 532/1, 
533/2, 533/4, 533/6, 533/7, 534/5, 
535/2, 538/1, 541/2, 541/3, 542/4, 
542/5, 542/6, 542/7, 543/10,
546/15, 547/5, 547/12, 547/41, 
547/43, 547/44, 547/45, 547/46, 
547/47, 560/5, 940/1, 942 1205, 
1206, 1207, 1208, 1209, 1219/1, 
1219/3, 1219/4 obręb Ustronie 
Morskie;

-  działki nr:16, 18, 23/1, 23/5, 25/1,
25/2, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/3, 
30/4, 31 / 3, 31/4, 32, 34, 36/2, 
37/3, 37/5, 37/7, 38/2, 38/4, 38/5, 
38/6, 38/7, 38/8, 40/1, 42/5, 43, 
44/2, 44/3, 45, 46/10, 46/11, 47/5, 
47/6, 46/10, 46/11, 47/10, 50/3, 
50/5, 50/6, 50/7, 50/9, 50/11, 51/2, 
51/3, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 90, 
92, 93/1, 93/2, 94, 95, 97, 98/1, 
98/2, 98/3, 100, 161, 540
obręb Kukinka;

-  działki nr: 231, 235/9, 55 /4 , 55/6, 
89 obręb Kukinia.

17.12.2020

23.04.2021

Decyzja stwierdzająca brak 
konieczności 
przeprowadzenia oceny
oddziaływania 
na środowisko
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V\J jednym przypadku od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Ustronie Morskie zostało 
wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja została 
utrzymana w mocy. Inwestor złożył odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie. Sprawa w toku

31. 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 nawet do 100% 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. Serdecznie zachęcam Państwa 

do skorzystania z tej oferty.

32. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Wskaźnik zatrudnienia na początku 2020 roku wynosił: 39,75 etatów, 41 osób.

Wskaźnik zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 43,75 etatów, 45 osób (w tym 2 osoby 
na zastępstwo)

Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 45 w tym:

- kobiety -  34

- mężczyźni -  11;

z wykształceniem:

- wyższym - 35 osób w tym 39 kobiet i 6 mężczyzn,

- średnim -  3 osoby w tym 3 kobiet,

- zawodowym -7  osób w tym 2 kobiety i 5 mężczyzn. str. 80



Pracownicy wciąż podwyższają swoje kwalifikacje, uzupełniają wykształcenie, uczestniczą 
w szkoleniach. Od października 5 osób rozpoczęło studia magisterskie i jedna podyplomowe.

Średnie wynagrodzenie brutto na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

-z kadrą zarządzającą: 201 659,77: 45 osób = 4.481,33 zł/osobę

- bez kadry zarządzającej: 173 189,89: 42 osoby = 4.123,57 zł/osobę

33. Statystyka

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, Urząd Gminy przeprowadził łącznie 

we wszystkich komórkach organizacyjnych 5227 postępowania administracyjne, 

które zakończone zostały wydaną decyzją administracyjną.

LP. TEMATYKA WYDANYCH DECYZJI LICZBA WYDANYCH 
DECYZJI W 2020R.

1 Wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania podatkowego 
/podatek od nieruchomości/

1545

2 Wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania podatkowego 
/podatek rolny/

1552

3 Udzielenie ulg podatkowych dla osób prawnych 3

4 Udzielenie ulg podatkowych dla osób fizycznych 2

5 Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób 
prawnych

120

6

Ustalenie wysokości podatku od środków transportowych

OSOBY FIZYCZNE

OSOBY PRAWNE

9

2

7

Zajęcie pasa drogowego

Na cel budowy

Na cel handlu

153

56

8 Decyzje lokalizacyjne na umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym

66

9 Decyzje odmowne -  handel 4

10 Budowa zjazdów 32
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11 Postępowania związane z procedurą oddziaływania na 
środowisko

5

12 Przyznanie pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika

5

13 Wymeldowania z miejsca pobytu stałego decyzją 
administracyjną wraz z decyzjami umorzenia postępowania

0

14 Nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony 5

15 Zmiana nazwiska 4

16 Zezwolenia na Sprzedaż napojów alkoholowych 105

17

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 0

18 Zezwolenia na zatrzymywanie się na przystankach 28

19 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5

20 Decyzje o warunkach zabudowy

W tym 1 zmiana decyzji

6

21 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 0

22 Decyzja o przeniesieniu decyzji 4

23 Decyzja o odmowie wydania warunków zabudowy 3

24 Oplata adiacencka 15

25 Decyzje dot. podziałów 22

26 Wycinka drzew i krzewów 21

27 Świadczenia rodzinne 193

28 Świadczenia wychowawcze 5

29 Świadczenia „Dobry Start" 0

30 Pomoc społeczna 486

31 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 30

32 Stypendium szkolne 53
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Do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim wpłynęło 14 689 pism, podań i wniosków, w tym 

1436 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

34. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Do urzędu wpłynęło w 2020 r. 71 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one m.in.:

- z  zakresu Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: zajęć pasa drogowego, przebudowy 

dróg;

- z zakresu Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego 

i Rolnictwa: planu zagospodarowania przestrzennego, bezprzetargowego nabycia działki, 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bezdomnych zwierząt, opłaty adiacenckiej;

- z zakresu Referatu Organizacyjno-Administracyjnego: rejestru umów, ochrony danych 

osobowych, kadencji wójtów, cyberbezpieczeństwa, wyborów, obsługi prawnej, listy sołtysów, 

współpracy z mediami, danych o szkołach, oświadczeń majątkowych, wynagradzania 

pracowników;

- z zakresu Referatu Budżetu i Finansów: przychodów wydatków w walucie obcej, budżetu 

obywatelskiego, emisji obligacji, pojemników na odpady.

W przypadku 71 wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja 

została udostępniona wnioskodawcy.

35. Ewidencja obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

W ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, obiektu nie będącego 

obiektem hotelarskim na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdowało się 461 obiektów, z czego 

w 2020 roku wpisano do ww ewidencji 38 obiektów (w 2019 roku wpisano 4 obiekty). 

Ww. ewidencji na dzień 31.12.2020 roku znajdowało się 19 gospodarstw agroturystycznych.

36. Działanie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w czasie 
pandemii COVID-19:

W czasie pandemii COVID-19 Urząd Gminy w Ustroniu Morskim był dostępny 

dla petentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Urząd działał w reżimie 

sanitarnym, zapewniając pracownikom maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk orazstr. 83

 

 



mydło dezynfekujące do rąk. Zamontowane zostały także pleksi przy biurkach pozwalające 

na odseparowanie od siebie pracowników znajdujących się w jednym pokoju oraz 

pracowników od petentów. Pomieszczenia urzędu były dezynfekowane, biurka przecierane 

płynami do dezynfekcji powierzchni, korytarze i pokoje także były dezynfekowane specjalnymi 

płynami z atestem. Zakupiono lampy bakteriobójcze UV, które oczyszczają powietrze. Wnioski 

przyjmowane były w sposób elektroniczny lub papierowy (dokumenty wrzucane przez 

petentów do specjalnej urny stojącej w holu przy drzwiach wejściowych do urzędu). 

Przyjmowanie petentów odbywało się po uprzednim umówieniu telefonicznym, pojedynczo. 

Sesje Rady Gminy oraz wiele spotkań odbywało się zdalnie, online, poprzez aplikację zoom.

37. Realizacja Uchwał Rady Gminy
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie
1. XVII/131/2020 31.01.2020 Zmian w budżecie gminy na rok 2020
2. XVI1/132/2020 31.01.2020 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 

2020-2025
3. XVI1/133/2020 31.01.20202 Udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego
4. XVI1/134/2020 31.01.2020 Udzielania Województwu Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na 

realizację zadania pn „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- 
Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno-Marszewo”

5. XVI1/135/2020 31.01.2020 Zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2020rok

6. XVI1/136/2020 31.01.2020 Statutu Gminy Ustronie Morskie
7. XVI1/137/2020 31.01.2020 Przyjęcia „Analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 

ustronie Morskie oceny postępów w opracowaniu planów miejscowych, 
wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do 
ustaleń studium”

8. XVI1/138/2020 31.01.2020 Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę pod lokalizację 
garaży.

9. XVI1/139/2020 31.01.2020 Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- pod ogródki 
przydomowe

10. XVI11/140/2020 27.02.2020 Zmian w budżecie gminy na rok 2020
11. XVIII/141/2020 27.02.2020 Zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morski na lata 2020- 

2025
12. XVI11/142/2020 27.02.2020 Sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie Gminy Ustronie Morskie
13. XVI11/143/2020 27.02.2020 Komunalizacji nieruchomości na wniosek
14. XVIII/144/2020 27.02.2020 Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę
15. XVIII/145/2020 27.02.2020 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie
16. XVI11/146/2020 27.02.2020 Przyjęcia od Powiatu Kołobrzeskiego zadania zarządzania publicznego 

drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Ustronie Morskie
17. XVIII/147/2020 27.02.2020 Zmian do Programu Zwalczania barszczy Kaukaskich na terenie Gminy 

Ustronie Morskie
18. XVIII/148/2020 27.02.2020 Aplikowanie Gminy Ustronie Morskie o środki w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego naboru 
wniosków działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym" 
Poddziałanie 1.2 „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji 
dziedzictwa kulturowego".

19. XIX/149/2020 30.04.2020 Zmian w uchwale budżetowej n rok 2020
20. XIX/150/2020 30.04.2020 Zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morski na lata 2020- 

2025
21. XIX/151/2020 30.04.2020 Sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie Gminy Ustronie Morskie
22. XIX/152/2020 30.04.2020 Udzielania dotacji dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
23. XIX/153/2020 30.04.2020 Ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty
24. XIX/154/2020 30.04.2020 Przedłużenia terminów płatności należności pieniężnych z tytułu podatku od 

nieruchomości przypadających na okres stanu zagrożenia 
epidemiologicznego albo stanu epidemii COVID-19.

25. XIX/155/2020 30.04.2020 określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom 
prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych 
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 
przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemiiCOVID-19 str. 84



26. XIX/156/2020 30.04.2020 Określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustronie Morskie 
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

27. XX/157/2020 19.05.2020 Zmian w uchwale budżetowej n rok 2020
28. XX/158/2020 19.05.2020 Wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Ustronie 

Morskie na rok2020.
29. XX/159/2020 19.05.2020 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

30. XX/160/2020 19.05.2020 określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom 
prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych 
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 
przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii COVID-19

31. XXI/161/2020 28.05.2020 Uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Ustronie 
Morskie

32. XXI/162/2020 28.05.2020 Wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla 
radnych Rady Gminy

33. XXII/162/2020 25.06.2020 Udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie
34. XXIII63/2020 25.06.2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019
35. XXII/164/2020 25.06.2020 Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
36. XXII/165/2020 25.06.2020 Uchwalenia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2019-2035
37. XXII/166/2020 25.06.2020 Zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok.
38. XXII/167/2020 25.06.2020 Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025
39. XX11/168/2020 25.06.2020 Wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla 

radnych Rady Gminy
40. XX11/169/2020 25.06.2020 Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Ustronie Morskie 

na rok szkolny 2020/2021 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych 
kosztów dowozu

41. XXII/170/2020 25.06.2020 Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas 
nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

42. XXII/171/2020 25.06.2020 Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Ustronie południe -  etap I”-  przedszkole

43. XX11/172/2020 25.06.2020 Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów 
Wieniotowo i Gwizd-część A

44. XXII/173/2020 25.06.2020 Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rusowo

45. XXII/174/2020 25.06.2020 Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Kukinia

46. XXII/175/2020 25.06.2020 Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinia w części bezpośrednio 
sąsiadującej z węzłem drogowym drogi ekspresowej S6

47. XX11/176/2020 25.06.2020 Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Gwizd

48 XXII/177/2020 25.06.2020 Nabycia nieruchomości w Ustroniu Morskim
49. XX11/178/2020 25.06.2020 Zmieniająca uchwalę nr XIX/154/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

30marca 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności należności 
pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości przypadających na okres 
stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii COVID-19

50. XXIII/179/2020 24.09.2020 Zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok.
51. XXIII/180/2020 24.09.2020 Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025
52. XX111/181/2020 24.09.2020 Zbycia nieruchomości
53. XXIII/182/2020 24.09.2020 Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę
54. XXIII/183/2020 24.09.2020 Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę
55. XXIII/184/2020 24.09.2020 Zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę
56. XXIII/185/2020 24.09.2020 Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów 
Wieniotowo i Gwizd-część A oraz miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie

57. XXIII/186/2020 24.09.2020 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Ustroniu Morskim

58. XXIII/187/2020 24.09.2020 Nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
59. XXIII/188/2020 24.09.2020 Nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
60. XXII1/189/2020 24.09.2020 Nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze powiatowej.
61. XXIII/190/2020 24.09.2020 Nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze gminnej
62. XXII1/191/2020 24.09.2020 Ustanowienia nagrody dorocznej Rady Gminy Ustronie Morskie za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, 
społecznej oraz sportowej

63. XXII1/192/2020 24.09.2020 Nadania imienia Stadionowi Partnerstwa Gmin przy ul. Wojska Polskiego 24b 
w Ustroniu Morskim

64. XXIV/193/2020 29.10.2020 Zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok.str. 85



65. XXIV/194/2020 29.10.2020 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 
2020-2025

66. XXIV/195/2020 29.102020 Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę
67. XXIV/196/2020 29.10.2020 Zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" będących w posiadaniu 
„Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" Spółka z o.o. na lata 2021-2027

68. XXIV/197/2020 29.10.2020 Szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady 
Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury

69. XX V/198/2020 26.11.2020 Sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2020rok.
70. XX V/199/2020 26.11.2020 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 

2020-2025
71. XXV/200/2020 26.11.2020 Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Ustroniu 

Morskim
72. XXV/201/2020 26.11.2020 Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
73. XXV/202/2020 26.11.2020 Wzoru deklaracji o wysokości 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

74. XXV/203/2020 26.11.2020 Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

75. XXV/204/2020 26.11.2020 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przy domowym

76. XXV/205/2020 26.11.2020 Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ustronie Morskie

77. XXV/206/2020 26.11.2020 Uchwalenia Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

78. XXV/207/2020 26.11.2020 Wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie

79. XXV/208/2020 26.11.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu 
Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. 
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachód niego-Trasa Velo Baltica 
na ode. Dżwirzyno-Marszewo"

80. XXVI/209/2020 17.12.2020 Uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021
81. XX VI/210/2020 17.12.2020 Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 

2021-2028
82. XXVI/211/2020 17.12.2020 Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 roku
83. XX VI/212/2020 17.12.2020 Przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu Partnerstwa Gmin imienia 

Jerzego Makowskiego przy ul. Wojska Polskiego 24b w Ustroniu Morskim
84. XX VI/213/2020 17.12.2020 Wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie
85. XXVI/214/2020 17.12.2020 Zmieniająca uchwałę nr XXV/205/2020 z dnia 26 listopada 2020r. Rady 

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

86. XXVI/215/2020 17.12.2020 Wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie

87. XXVI/216/2020 17.12.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne

88. XXVI1/217/2020 29.12.2020 Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok
89. XXVII/218/2020 29.12.2020 Zmiany Uchwały Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg, których zarządca jest Gmina Ustronie Morskie

90. XXVI1/219/2020 29.12.2020 Ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2020

W minionym roku zostało zwołanych 11 sesji rady gminy, sześć Sesji Rady Gminy ze względu 

na panującą epidemię COVID-19 zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji. Ogółem 

Rada Gminy podjęła 89 uchwał.

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 2020 organy nadzoru
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nie uchyliły żadnej z przekazanych uchwał. Wszystkie uchwały przekazane do redakcji 

„Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego” zostały opublikowane.

W 2020 r. Wójt wydała 126 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. W okresie pandemii większość spotkań odbywała się on-line.

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 2020 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 

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.

Raport opracowany został na podstawie rzetelnych i zweryfikowanych danych, które 

charakteryzują realizację zadań spoczywających na poszczególnych gminnych 

jednostkach organizacyjnych oraz gminnej instytucji kultury. W jego przygotowaniu wziął 

udział zespół złożony z pracowników Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim oraz kierowników 

podległych jednostek. To co odróżnia ten raport od poprzednich, to przede wszystkim 

niezwykle trudny okres realizacji zadań samorządu gminnego, przypadający na czas 

pandemii wywołanej chorobą COVID-19, co zmusiło do dostosowania podejmowanych 

przez nas działań do nowych okoliczności i zagrożeń. Pomimo zaistniałych problemów, 

związanych z zaangażowaniem się gminy w przeciwdziałanie rozprzestrzeniania sięstr. 87



epidemii oraz skutkujących zwiększonymi wydatkami z zakresu zarządzania kryzysowego, 

zaplanowane w budżecie wydatki, w tym na zadania inwestycyjno-remontowe, zostały 

zrealizowane bez zakłóceń. Zachęcając do zapoznania się z przedkładanym raportem, 

chciałabym jednocześnie podziękować jego współautorom za zaangażowanie w prace nad 

przygotowaniem poszczególnych fragmentów dokumentu. Wyrazy podziękowania 

za efektywne współdziałanie kieruję również do swoich najbliższych współpracowników 

oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych i gminnej instytucji kultury.

Wyzwania Gminy Ustronie Morskie są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W  sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się 

jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej gminy.

Na terenie Gminy Ustronie Morskie dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcam 

Państwa do odwiedzania strony internetowej prowadzonej przez Urząd Gminy 

www.ustronie-morskie.pl oraz śledzenia naszego profilu na facebooku, Instagramie, 

Tweeter, bądź w aplikacji Hello City, a od roku 2021 zachęcam do pobrania aplikacji Kiedy 

śmieci. Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci 

internetowej oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.

Wójt Gminy Ustronie Morskie 

tfyflrnodeło,
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