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1. Wstęp.

RAPORT O STANIE GMINY USTRONIE MORSKIE
W ROKU 2021

Wysoka Rado,
Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie,
stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przedkładam Państwu już po
raz czwarty Raport o Stanie Gminy Ustronie Morskie.
Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie i
podsumowanie działalności wójta w 2021 roku. Raport
obejmuje realizację: polityk, strategii, uchwał rady oraz
funduszu sołeckiego. W Raporcie zostały zawarte
również informacje dotyczące: mienia komunalnego,
zabytków, gospodarki nieruchomościami, a także
bezpieczeństwa publicznego, działań profilaktycznych, edukacyjnych, pomocy społecznej.
Opisane są także działania instytucji kultury, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz
inne działania podejmowane na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Za nami trudny, pełen wyzwań rok 2021. Musieliśmy zmienić sposób myślenia i pracy.
Rok 2021 naznaczony był pandemią COVID-19. Choć dziś już, w związku ze zniesieniem
obostrzeń związanych z koronawirusem, mniej pamiętamy o tej epidemii to jednak dla oceny
funkcjonowania samorządu w roku 2021 musimy uwzględnić, że cały ten rok pracowaliśmy w
pełnym reżimie sanitarnym i ze wszystkimi ograniczeniami z tego płynącymi.
Stan ten wprowadził szereg nowych, nie występujących wcześniej sytuacji. Przed
administracją – tą samorządową również – postawiono nowe wyzwania działania w sytuacji
zamknięcia, obostrzeń sanitarnych, utrudnionego dostępu do akt. Trudności związane z nadal
panującą epidemią nie wpłynęły na tempo inwestycji prowadzonych w gminie. Realizowaliśmy
ważne projekty społeczne i gospodarcze. Kierowaliśmy je do wszystkich grup mieszkańców od najmłodszych, po najstarszych. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać
aktywność inwestycyjną gminy i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie
odkładając niczego na później. Wspólnie chcemy, aby Gmina Ustronie Morskie była miejscem
otwartym, przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów. Aby każdy
mieszkaniec z dumą mówił „Mieszkam w Gminie Ustronie Morskie, tu chcę być!”.
Wyrażam nadzieję, że jako mieszkańcy dostrzegacie Państwo te pozytywne zmiany w naszym
środowisku opisane w Raporcie, które przekładają się na codzienne życie i lepsze
zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie zadań spoczywających na samorządzie.
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Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom angażującym się w rozwój naszej
społeczności, którzy swoim działaniem przyczyniają się do poprawy warunków życia w Gminie
Ustronie Morskie i wspierają działania samorządu. Dziękuję radnym, pracownikom
samorządowym, sołtysom, a także organizacjom pozarządowym współpracującym z gminą
oraz lokalnym przedsiębiorcom, na których zawsze można liczyć.
Wyrażam Państwu swoją wdzięczność za zaangażowanie i twórcze podejście do
rozwiązywania codziennych naszych spraw i problemów. Jestem przekonana, że wspólnym i
zgodnym działaniem wiele jeszcze zrobimy dla naszej gminy i pomyślności mieszkańców.
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie za odpowiedzialność i
podejście do szczepień przeciw COVID-19. Składam serdeczne podziękowania pielęgniarkom
i lekarzom, którzy edukowali i wyjaśniali jak ważne są szczepienia przeciwko koronawirusowi.
Ważną rolę odegrali w całym procesie walki z pandemią pracownicy oświatowi oraz
pracownicy jednostek organizacyjnych urzędu gminy. Dziękuję! Jestem dumna, że znaleźliśmy
się w czołówce gmin z największym poziomem zaszczepienia w Polsce.
Niniejszy Raport to zobowiązanie do publicznej prezentacji działalności Wójta, ma na
celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
organów publicznych. Zapraszam Państwa do zapoznania się z dokumentem i dyskusji nad
nim.

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 22 listopada 2018 roku pełni Bernadeta Borkowska.

Bernadeta Borkowska
Wójt Gminy Ustronie Morskie
wojt@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 VIII 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, Wniosków i 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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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
gops.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
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:
Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor: Jolanta Nita-Supińska
ul. Nadbrzeżna 20
biblioteka.ustronie@gmail.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 2021 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 2021 r;

−

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

−

Program usuwania azbestu;

−

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
−

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 Morskie na lata 2016 -2020+
Głównym dokumentem strategicznym gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Ustronie
Morskie na lata 2016-2020+, dokument ten przyjęty został Uchwałą nr XXVIII/189/2016 Rady
Gminy Ustronie Morskie w dniu 29 listopada 2016 roku.
Strategia ma charakter ogólny, określa wizję Gminy oraz wskazuje cele rozwoju
i kierunki działania. Misją gminy jest inicjowanie zrównoważonego rozwoju Gminy
Ustronie Morskie w partnerstwie z sektorem rolniczym, turystycznym, biznesowym i
pozarządowym. Wspólnie kreujemy wizerunek Gminy Ustronie Morskie jako miejsca
pięknego przyrodniczo i atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i licznych
turystów. Jesteśmy: obszarem niezwykle atrakcyjnym turystycznie, gminą atrakcyjną
dla inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości, gminą bezpieczną i przyjazną
społeczeństwu i środowisku.
Strategia określa cele, każdy z celów głównych jest konsekwentnie realizowany.
Mając na uwadze, że Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie nie ma charakteru
zadaniowego a określa kierunki podejmowania działań, należy stwierdzić że zdecydowana
większość tych kierunków jest stale realizowana.
W ubiegłym roku realizowane były w szczególności zadania dotyczące poprawy
infrastruktury drogowej, zadania z zakresu ochrony środowiska, poprawy jakości życia
mieszkańców gminy.
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Infrastruktura drogowa w gminie Ustronie Morskie obejmowała w 2021 r. 43,999 km
dróg gminnych publicznych, z czego dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej było:
23,726 km, o nawierzchni betonowej - 0,823 km, o nawierzchni z kostki - 9,486 km.
Drogi utwardzone pod koniec ubiegłego roku stanowiły 76,33 % dróg publicznych.
Przez gminę Ustronie Morskie przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 37,481 km
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,
✓ drogi powiatowe – stan dobry i ostrzegawczy,
✓ drogi gminne – stan bardzo dobry / stan dobry / stan ostrzegawczy.
W 2021 r. w zakresie infrastruktury drogowej, przeprowadzono lub rozpoczęto następujące
inwestycje:
✓ Przebudowa ulic Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim – rozpoczęcie inwestycji,
✓ Przebudowa drogi na działkach 85, 143, 146 w Kukince,
✓ Modernizacja ul. Różanej w Sianożętach,
✓ Utwardzenie kruszywem drogi na dz. nr 1/18 (ul. Bukowa) oraz nr 1/19 (ul. Wierzbowa)
obręb Wieniotowo,
✓ Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim.
Ponadto realizowane były remonty cząstkowe dróg z kruszywa 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.
Dodatkowo remonty cząstkowe z masy asfaltowej na zimno wykonywane były na drogach
bitumicznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel - 324 320,98 zł (kwota ta dotyczy dróg
publicznych i wewnętrznych).
Poniżej przedstawię Państwu ważniejsze informacje z zakresu infrastruktury na
terenie Gminy Ustronie Morskie.
Długość czynnej sieci wodociągowej (będącej w zarządzie spółki Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja w Kołobrzegu, dalej MWiK) w 2021 r. wynosiła 83,30 km. Na dzień 1 stycznia
2021 r. istniało 1.127 przyłączy do sieci wodociągowej, a na dzień 31 grudnia 2021 r. 1.159
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 koniec 2021 r. wynosiła 72,93 km. Na dzień 1
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stycznia 2021 r. istniało 1.149 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2021 r.
1.1180 przyłączy. Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 98 % mieszkańców.
Długość czynnej sieci gazowej na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 62,389 m,
zinwentaryzowano 902 czynnych przyłączy do sieci gazowej, w tym do budynków
mieszkalnych: 721. Z sieci gazowej korzysta ok 48 % gospodarstw domowych. Na terenie
gminy zlokalizowana jest jedna stacja gazowa wysokiego ciśnienia w ul. Bogusława XIV.
Ponadto gmina podjęła wszelkie starania w celu zgazyfikowania miejscowości Gwizd.
Inwestycja mająca na celu zapewnienie mieszkańcom Gwizdu dostępu do sieci gazowej
została zrealizowana w 2021r.
Zrealizowane ważniejsze zadania inwestycyjne:
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 Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg 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 także
podpisano umowy na budowę kolejnych. Duża ilość dróg nadal nie jest 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.
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Inwestycje
W 2021r. realizowano szereg zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim zadania
dotyczące infrastruktury drogowej, infrastruktury sportowej, infrastruktury turystycznej oraz w
zakresie stworzenia dodatkowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Ustronie Morskie.
Inwestycje realizowane w 2021r.
1. Przebudowa ulic Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim
W ramach tego zadania w 2021r. rozpoczęto przebudowę ulicy Osiedlowej na odcinku od
ulicy Górnej do ulicy Słonecznej o długości ok. 446,0 mb oraz przebudowę ulicy Słonecznej
na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Osiedlowej o długości ok. 211,0 mb wraz z budową
chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia oraz wjazdów. Na realizację
inwestycji otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w
wysokości 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

2. Budowa miejsc postojowych
W ramach tego zadania, wykonane zostały 3 parkingi o nawierzchni z kostki betonowej
w miejscowości Ustronie Morskie: parking za Ośrodkiem Zdrowia złożony z 10 miejsc
postojowych z wjazdem od strony ulicy Chrobrego, parking przy ośrodku zdrowia złożony z 5
miejsc postojowych, w tym jednego dla karetki oraz parking złożony z 4 miejsc postojowych
usytuowany przy osiedlu budynków wielorodzinnych na ul. Osiedlowej. Na ten cel poniesiono
wydatki w wysokości łącznej: 111 457,05 zł.

str. 12

3. Przebudowa drogi na działkach nr 85, 143, 146 w Kukince
W ramach tego zadania, wykonano drogę o długości łącznej 751m z płyt drogowych
żelbetowych o szerokości 3,0 m w układzie pasowym 2 x 1,5 m z poboczami utwardzonymi z
kruszywa łamanego, o szerokości 0,75 m wraz 4 mijankami z płyt o dł. ok. 15 m i szerokości
łącznej 4,5 m. Na ten cel
realizację

inwestycji

poniesiono wydatki
otrzymano

w wysokości łącznej: 487 260,78 zł. Na

dofinansowanie

z

budżetu

województwa

zachodniopomorskiego w wysokości 287.812,75 zł na realizację inwestycji ze środków
pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej tj. na budowę i
modernizację dróg prowadzących do gruntów rolnych.
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4. Modernizacja ul. Różanej w Sianożętach
W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia ul. Różanej z płyt
drogowych żelbetowych o szerokości 3,0m na odcinku 180mb wraz z poboczami z pospółki
na podbudowie z istniejących płyt oraz dodatkowej warstwie kruszywa łamanego. Ponadto
zakupione zostały 4 lampy solarne stanowiące oświetlenie drogi oraz 4 ławki. Łącznie na
modernizację ulicy w 2021r. wydatkowano 164 718,64 zł. Na część zadania tj. zakup lamp
oraz ławek otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach konkursu Granty
Sołeckie 2021.

5. Utwardzenie kruszywem drogi na dz. nr 1/18 (ul. Bukowa) oraz nr 1/19 (ul. Wierzbowa)
obręb Wieniotowo
W ramach tego zadania wykonano utwardzenie kruszywem ul. Bukowej oraz ul.
Wierzbowej na szerokości 3,5m i długości łącznej 373m. W ramach zadania w nawierzchnię
wbudowano: geowłókninę, 15cm podbudowy z gruzu kruszonego oraz 7 cm kruszywa
łamanego. Ponadto zakupione zostały mapy tego obszaru oraz wykonano prace ziemne
przygotowawcze. Łącznie na przedmiotową inwestycję wydatkowano: 164 766,30 zł.
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6. Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim
W ramach zadania wybudowana została trasa dojścia o dł. ok 400mb i szerokości 3 m
z drobnowymiarowych elementów betonowych oraz o nawierzchni mineralno-żywicznej. W
ramach zadania wykonano również parking dla samochodów osobowych, zejście na plażę,
wykonane z elementów drewnopodobnych z tworzywa sztucznego w konstrukcji pomostowej,
ogrodzenie z desek z tworzywa sztucznego przy tym zejściu, montaż ławek i koszy na śmieci
oraz oświetlenie uliczne. W 2021r. poniesiono na ten cel wydatki w wysokości łącznej
638 723,90 zł. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 500 000,00 zł ze środków
pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. Modernizacja promenady nadmorskiej
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię promenady z kostki betonowej na
odcinku o długości ok 140mb i zmiennej szerokości 1,8 – 2,7m z wykorzystaniem istniejącej
nawierzchni betonowej jako podbudowy. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest wzdłuż ul.
Kościuszki 3A-3J w Ustroniu Morskim. Na roboty budowlane wydatkowano w 2021r. kwotę
72 906,21 zł.
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8. Remont obiektów ratowniczych z utworzeniem miejsc noclegowych
W ramach tego zadania zrealizowano remont budynku nieczynnej toalety publicznej
zlokalizowanej przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim. Celem przeprowadzonego zadania było
zapewnienie bazy noclegowej dla ratowników strzeżących plaży w okresie sezonu letniego.
Zrealizowane prace obejmowały gruntowny remont pomieszczeń, w tym: roboty rozbiórkowe,
wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie ścianek działowych z płyt
gipsowo-kartonowych, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, wymianę stolarki
drzwiowej, wyposażenie obiektu. Na ten cel w 2021r. wydatkowano łącznie kwotę
65 208,50 zł.

9. Zakup wieżyczek ratowniczych
W ramach tego zadania zakupiono dwie wieżyczki ratownicze oraz krzesło ratownicze
przewidziane do corocznego montażu na kąpieliskach strzeżonych w miejscowości Ustronie
Morskie. Wieżyczki wykonane zostały w technologii drewnianej na płozach i składają się z
zadaszonego pomieszczenia, tarasu oraz podbiegu, krzesło ratownicze z daszkiem również
wykonano w technologii drewnianej. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 52.000,00 zł.
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10. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukinka
W ramach tego zadania, w miejscowości Kukinka przy budynku świetlicy wiejskiej,
wybudowany został plac zabaw dla dzieci. Na placu zamontowane zostały: huśtawka, bujak
oraz zestaw zabawowy wyposażony m.in. w wieże, drabinki, podesty, zjeżdżalnie oraz
postawiona została indywidualnie zaprojektowana tablica informacyjna. Na ten cel,
wydatkowano kwotę w wysokości 22 818,07 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała
dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 10 000,00 zł w ramach działania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020.

11. Budowa placu zabaw przy amfiteatrze w Ustroniu Morskim
W ramach tego zadania, w parku przy amfiteatrze w Ustroniu Morskim, wykonany został
plac zabaw przewidziany dla dzieci w każdym wieku. W miejscu tym, zamontowany został
duży, wielofunkcyjny zestaw zabawowy dla starczych dzieci, zestaw-samochodzik dla
najmłodszych, kilkuosobowa huśtawka, hamak, zestaw wspinaczkowy. Na ten cel
wydatkowano kwotę 111 539,89 zł. To pierwszy etap tej inwestycji, drugi zaplanowany został
na rok 2022 r.
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12. Budowa placu zabaw w Wieniotowie
W ramach tego zadania na terenie przy ogrodach działkowych w Wieniotowie,
wybudowany został plac zabaw. W miejscu tym, zamontowane zostały następujące
urządzenia: dwuwieżowy zestaw zabawowy w tematyce rycerskiej, dwustanowiskowa
huśtawka tradycyjna, huśtawka-bujak. Na ten cel wydatkowano kwotę 27 904,00 zł.

13. Budowa placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim
W ramach tego zadania, istniejący plac zabaw przy ośrodku zdrowia przeniesiony został
w nowe miejsce tj. w okolice wejścia do pomieszczeń użytkowanych przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci. Plac ten został również doposażony w nowe urządzenia: zestaw zabawowy
oraz huśtawkę bocianie gniazdo. Na ten cel wydatkowano kwotę 25 996,00 zł.
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14. Ogrodzenie i wyposażenie boiska trawiastego w Sianożętach
W

ramach

tego

zadania

wykonane

zostało

ogrodzenie

boiska

trawiastego

zlokalizowanego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach. Ponadto zamontowane zostały dwa
piłkochwyty oraz dwie bramki piłkarskie. Na ten cel wydatkowano kwotę 45 600,00 zł. Na
realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z dotacji
Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w
2021 roku.

15. Zagospodarowanie przestrzeni zielonej i poprawa estetyki
W ramach tego zadania wykonano prace zmierzające do poprawienia wizerunku Ustronia
Morskiego poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w wybranych miejscach
tej miejscowości. Obejmuje ono m.in. modernizację ronda Lazur przy ul. Bolesława Chrobrego
oraz naprawę nawierzchni ciągu komunikacyjnego promenady. Naprawa nawierzchni
promenady miała miejsce na odcinku od apartamentów Sailor do apartamentów Boulvard i
obejmowała ułożenie kostki betonowej na wyrównanej podbudowie oraz naprawę pochylni dla
osób niepełnosprawnych przy punkcie widokowym. W ramach modernizacji ronda Lazur
wykonano m.in.: ułożenie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych z ozdobnej kostki,
dokonanie nasadzeń wraz z robotami ogrodniczymi i montażem maty ogrodniczej, montaż
słupków betonowych z łańcuszkiem od strony ul. Chrobrego, montaż indywidualnie
zaprojektowanej ławki w kształcie książki, montaż stojaka na rowery. Na ten cel w 2021r.
wydatkowano łącznie 88 611,71 zł.
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16. Modernizacja publicznych toalet na terenie Gminy Ustronie Morskie
W ramach zadania wykonana została dostawa i montaż kontenerowej toalety publicznej
w miejscowości Ustronie Morskie przy ulicy Granicznej na terenie dz. nr 263/6 obręb Ustronie
Morskie. Obiekt toalety jest samoobsługowy i dostosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnością. W ramach zadania przebudowano również istniejące przyłącza,
wykonano niezbędne roboty ziemne i fundamentowe. Łącznie na ten cel w 2021r.
wydatkowano kwotę 93 115,05 zł.

17. Parking przy świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie
W ramach tego zadania przy świetlicy wiejskiej Melmak w miejscowości Rusowo
wykonane zostały miejsca parkingowe stanowiące kontynuację parkingu zrealizowanego w
2020r. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej na
podbudowie z kruszywa o łącznej powierzchni ok. 80 m2. Na ten cel wydatkowano kwotę
19.680,00 zł.
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18. Zagospodarowanie parku w Rusowie
W ramach tego zadania utworzono miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku
Podworskim w Rusowie. W miejscu tym zamontowane zostały ławostoły, wiata (altana) o
konstrukcji drewnianej oraz dwie tablice dydaktyczne prezentujące drzewa i ssaki leśne. Na
ten cel wydatkowano łącznie kwotę: 13 496,60 zł. Na realizację tego zadania otrzymano
dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach konkursu Granty Sołeckie 2021.

19. Modernizacja boiska sportowego Orlik w Ustroniu Morskim
W ramach tego zadania przeprowadzona została kompleksowa modernizacja boiska
sportowego Orlik zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim, w tym m.in.:
wymieniona została cała nawierzchnia ze sztucznej trawy oraz wyrównana podbudowa na
boisku do piłki nożnej, naprawiona została nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki,
wymieniona została siatka ogrodzenia oraz piłkochwytów, wykonany został nowy piłkochwyt,
wyremontowane zostały pawilony socjalno-magazynowe, wymienione zostały bramki oraz
kosze do koszykówki. Na ten cel wydatkowano kwotę: 488.466,30 zł. Na realizację inwestycji
otrzymano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach
programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
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20. Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną na działce numer 433/2
w Sianożętach
Podstawowe parametry budynku:

-

Długość
Szerokość
Wysokość
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa budynku
Kubatura
Ilość kondygnacji

Umowę na budowę świetlicy

-

22,60 m / 10,60 m
11,08 m / 5,50 m
6,13 m
187,96 m2
161,30 m2
903,00 m3
I

podpisano w dniu 23-11-2021, termin realizacji zadania 7

miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość: 891.135,00 PLN
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Zadania realizowane w zakresie promocji gminy:
• współpraca z mediami:
- Gazeta Kołobrzeska, portal kolobrzeginfo.pl,
• gmina wydawała kwartalnik „Głos Ustronia Morskiego”,
• druk gazetki dotyczącej profilaktyki alkoholowej „Otwórz się na pomoc”
• druk gazetki dotyczącej profilaktyki szczepień „#SzczepiMyGminy”
• promocja gminy na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, TIK TOK),
prowadzenie strony https://www.ustronie-morskie.pl/,
• Udział w grze planszowej „Monopoly Bałtyk”
• Udział w książce „Wokół Kołobrzegu” Łukasza Gładysiaka – wydawnictwo o powiecie
kołobrzeskim poprzez wieki
• Patronat nad turniejem piłkarskim z udziałem Old Bojów Lecha Poznań „Baltin Cup”
• Wsparcie finansowe dla sołectw podczas organizacji sołeckich pikników rodzinnych.
• Wsparcie finansowe produkcji filmowej, która nagrywana była w Ustroniu Morskim, film pt.:
Na zawsze Melomani,
• Organizacja XXI Rajdu do wielowiekowych dębów
• Udział w akcji „Piękna Zachodniopomorska Wieś”,
• Akcja "Kino na leżakach" wraz z odwiedzinami Wawel Truck
• Udział Gminy Ustronie Morskie w akcji, PLAŻE DLA WSZYSTKICH. IDZIEMY PO ZMIANY
• Wsparcie ogólnopolskiej akcji OnkoRejs Granicami Polski.
Wójt gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska objęła patronatem uczestniczki marszu.
Gmina udzieliła wsparcie grupie kobiet na etapie pomiędzy Ustroniem Morskim a Mielnem.
• Objęcie patronatem książki "Jeśli tylko chcesz" Alicji Górzyńskiej z Wrocławia. Książka
obyczajowa skierowana jest do kobiet a w tle powieści pojawiło się Ustronie Morskie.
• Konkursy promujące gminę realizowane w portalach społecznościowych i na stronie www
(konkurs fotograficzny, ekologiczny, walentynkowy, wielkanocny),
• W okresie od 15.06 do 15.09.2021 działał Gminny Punkt Informacji Turystycznej przy ul.
Osiedlowej.
W Punkcie IT zatrudniono 3 osoby. Punkt działał:
-

w czerwcu i wrześniu od wtorku do soboty w godzinach 09:00 – 15:00;

-

w lipcu i w sierpniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00, w soboty I
niedziele w godzinach 09:00 – 17:00.

natomiast poza okresem wakacji letnich wszelkie informacje dotyczące turystyki, itp. udzielane
były przez pracowników urzędu,
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• wyróżnienia: Certyfikat „Przyjazna Plaża 2021” – 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 w tylko w lipcu i sierpniu odwiedziło ponad 63 tysiące turystów,
udzielonych zostało blisko 350 tys. noclegów.
Dla przypomnienia w roku 2020 Ustronie Morskie w tylko w lipcu i sierpniu odwiedziło
ponad 50 tysięcy turystów, udzielonych zostało blisko 300 tys. noclegów.
(statystyki: Główny Urząd Statystyczny)

Współpraca Gminy z innymi społecznościami samorządowymi:
Gmina Ustronie Morskie jest członkiem:
1. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie;
2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA z siedzibą Szczecinie;
3. Związku Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku,
4. Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” z siedzibą
w Kołobrzegu;
5. Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 z siedzibą w Poznaniu;
Stowarzyszenia Samorządowego S6 z siedzibą w Koszalinie;
6. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie;
7. Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu;
8. Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Szczecinie.
Współpraca krajowa i międzynarodowa

Partnerzy krajowi:
1. Miasto Ustroń,
2. Gmina Stronie Śląskie.
Partnerzy międzynarodowi:
1. Miasto Werneuchen (gmina Hirschfelde) – Niemcy,
2. Stowarzyszenie Parku Regionalnego Barnimer Feldmark e.V z Blumbergu (Niemcy),
3. Gmina Willmersdorf (Niemcy).
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Realizacja pozostałych dokumentów obowiązujących w gminie:

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi:
Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
572) 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,
- sterylizację albo kastrację 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 całodobową 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 schroniskiem „ANIMALS” w Białogardzie na przyjmowanie do schroniska
oraz opiekę nad przekazanymi bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy,
2) porozumienie o współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym „PAZUREK” lek. wet.
Agnieszka Cios w Ustroniu Morskim na:
a) badanie i ocenę stanu zdrowia zwierząt, leczenie – zakres podstawowy,
b) szczepienia profilaktyczne, szczepienia p. wściekliźnie, odrobaczanie, zwalczanie
pasożytów zwierzęcych,
c) identyfikację, znakowanie zwierząt, wystawianie paszportów dla psów i kotów,
d) sterylizację kotek, kastrację psów i kotów,
3) umowę z Gabinetem Weterynaryjnym – Usługowy Zakład Weterynarii S.C. Edmund
Rogoża – Zbigniew Konieczny w Dygowie na zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw zdarzeń
drogowych,
4)

porozumienie z gospodarstwem rolnym Pana Bączkowskiego Eugeniusza o
współpracę w sprawie walki z bezdomnymi oraz źle utrzymywanymi zwierzętami
gospodarskimi z terenu Gminy.
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Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy zajmowali się przeszkoleni pracownicy
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
W roku 2021 do schroniska z terenu Gminy nie został przekazany żaden pies. Na terenie bazy
GOSiR przez krótki okres czasu znajdowało się 6 psów, które po umieszczeniu informacji na
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, zostały odnalezione i odebrane przez
swoich właścicieli.
Wysterylizowano 9 wolno żyjących kotek i wykastrowano 5 kocurów.
Do utrzymania wolno żyjących kotów i zwierząt bezdomnych zakupiono około 250 kg karmy.
Na realizację zadań ujętych w Programie z budżetu Gminy w roku 2021 wydatkowano środki
w wysokości 14 230,45 zł.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Uchwałą Nr XXV/201/ 2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Rada Gminy Ustronie
Morskie przyjęła do realizacji w roku 2021 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 616.349,09 zł.
W ramach realizacji zadań wynikających z w/w Gminnego Programu część zadań zlecono
organizacjom pożytku publicznego:
▪

dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” działającego przy Szkole
Podstawowej w Ustroniu Morskim na upowszechnianie sportu szkolnego w ramach
zajęć pozalekcyjnych – 90.000 zł,

▪

dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie - 40.000 zł.

▪

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie na prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formie opiekuńczo wychowawczej dla dzieci i młodzieży z
Gminy Ustronie Morskie na prowadzenie świetlicy środowiskowej ”Wodny Świat” w
Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa 2B – 100.000 zł

Razem na dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 roku przekazano środki w wysokości
230.000 zł.
Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
wydatkowano kwotę 646.506,77 zł .
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Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawiony został w SPRAWOZDANIU
ROCZNYM Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEZNIEŃ ZA 2021
ROK podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 26 maja 2022 r.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021r.
SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ustronie Morskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2021 zostało przedstawione podczas sesji Rady Gminy Ustronie Morskie
w dniu 26 maja 2022 r.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. funkcjonowały w gminie Ustronie Morskie poniższe organizacje
pozarządowe:
Istnieje
w KRS/
znajduje się
w spisie
organizacji

Numer

Nazwa

Miejscowość

Typ rejestru

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

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

USTRONIE
MORSKIE

Ewidencja
Starosty
Kołobrzeskiego

TAK

Nadmorski Klub Sportowy „ASTRA”

Nr ewidencyjny
UK 4/99

USTRONIE
MORSKIE

Ewidencja
Starosty
Kołobrzeskiego

TAK

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”

3208070003

Koło Gospodyń Wiejskich Ustronie Morskie

USTRONIE
MORSKIE

Krajowy
Rejestr Kół

TAK

TAK
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Gospodyń
Wiejskich
0000008491

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RUSOWO

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000016773

AEROKLUB BAŁTYCKI W BAGICZU

BAGICZ

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

0000248570

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

KUKINIA

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK
TAK

RUSOWO

Krajowy
Rejestr Kół
Gospodyń
Wiejskich

TAK

TAK

3208070001

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUSOWIE

3208070002

Koło Gospodyń Wiejskich „Magnolia” w Kukini

KUKINIA

Krajowy
Rejestr Kół
Gospodyń
Wiejskich

0000532977

STOWARZYSZENIE "NAVITAS" W RUSOWIE W
LIKWIDACJI

RUSOWO

Rejestr
Stowarzyszeń

Źródło: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
http://powiat.kolobrzeg.pl/strona-394-wykaz_organizacji.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.
W roku 2021 Gmina Ustronie Morskie realizowała zadania publiczne na rzecz swoich
mieszkańców we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta realizowana była w różnych
formach finansowych i pozafinansowych (wsparcie finansowe, techniczne, szkoleniowe lub
informacyjne podmiotów programu w zakresie określonym uchwałą).
Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych m.in. 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 z późn. zm.) oraz
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zadania zlecane zgodnie z art. 19a ww ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert tak
zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń.
Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w 2021 roku na podstawie
podpisanych umów w ramach konkursów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert
wyniosła 232 000,00 zł, z tego 220 000,00 zł w trybie otwartych konkursów i 12 000,00 zł w
trybie bezkonkursowym tzw. trybie małych zleceń.
TABELA 1: Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2021 r.
(na podstawie podpisanych umów w 2021 roku).

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa

podmiotu –

organizacji

pozarządowej
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

1.

Towarzystwo
Oddział

Kwota

przyznanej

dotacji
Przyjaciół

Okręgowy

w

Dzieci

100.000,00 zł

Koszalinie

ul. M.J. Piłsudskiego 11-15

75-

501 Koszalin, NIP : 6691061911
2.

Wspieranie

i

upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”
w

Ustroniu

90.000,00 zł

Morskim

ul. Woj.Polskiego 8; 78-111 Ustronie
Morskie; NIP : 6711754765
3.

Wspieranie

i

upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu

Fundacja

Pływamy

i

Ratujemy

30.000,00 zł

ul.Polna 18; 78-111 Ustronie Morskie
NIP : 671 18 266 48

W roku 2021 w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, tzw. małych grantów dotację w 2021 r. przyznano:
•

Stowarzyszeniu Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu ul. Okopowa 15A
78-100 Kołobrzeg na realizację zadania publicznego pod tytułem : Integracja osób
niewidomych (rodzaj zadania publicznego : Ochrona i promocja zdrowia. Działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych) – w kwocie 2.000,00 zł.

•

Fundacji Pływamy i Ratujemy z siedzibą w Ustroniu Morskim ul. Polna 18 78-111
Ustronie Morskie na realizacje zadania publicznego pod tytułem : ZABIERAMY SIĘ DO
PŁYWANIA ! (RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO : Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu) - w kwocie 10.000,00 zł.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1133 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),
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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. Klub otrzymał dotację w wysokości 190.000zł.
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 przedłużającej
się również w 2021 roku oraz związanymi i obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z
ww. sytuacji, organizacje zostały zmuszone do zmian w zakresie swoich planów dot.
działalności. Nie ulega jednak wątpliwości, że organizacje pozarządowe realizowały swoje
zadania pomimo ww. problemów osiągając założone cele.
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Strategia rozwiązywania problemów 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:
Cel strategiczny 1.:
Zapobieganie i przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności, minimalizowanie
skutków tych zjawisk w gminie.
1. Prowadzono monitoring bezpieczeństwa socjalnego rodzin i osób ubogich. W sezonie
zimowym 2021 wraz z policją odwiedzano i kontrolowano środowiska w których istnieje
obawa o stan techniczny pomieszczeń, budynków. Udzielano pomocy finansowej i
rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w tym osobom.
W roku 2021 GOPS wytypował 5 rodzin do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”
2. W zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy kontynuowano współpracę z
Powiatowym Urzędem Pracy. Realizowano prace społecznie użyteczne. Zmiana
sytuacji na rynku pracy, na przestrzeni ostatnich lat spowodowała deficyt na rynku
pracy.
3. Zapewniano właściwą kontrolę społeczną sprzyjającą ogólnemu bezpieczeństwu
socjalnemu mieszkańców. Ważną rolę odegrała tu współpraca Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z: policją, szkołą, przedszkolem, Urzędem Gminy, Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną.
4. W roku 2021 GOPS oferował podopiecznym możliwość korzystania z indywidualnych
spotkań z psychologiem.
5. Osoby zagrożone problemem bezdomności mogły liczyć na szczególne wsparcie i
pomoc ze strony GOPS. Wsparcie to obejmowało gorący posiłek , zakup opału, pomoc
psychologiczną.
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Cel strategiczny 2:
Wspieranie

rodzin,

podnoszenie

poziomu

i

jakości

ich

funkcjonowania,

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, wzmacnianie kondycji
zdrowotnej mieszkańców gminy.
1. 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 osoba na stanowisku pełnomocnika wójta ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Prowadzono dystrybucję ulotek informacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej,
narkomanii i przemocy w rodzinie.
3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie spotkał się 4
razy.
4. Szczegóły działań z zakresu profilaktyki zawarto w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2021r.
5. Zadbano o potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. Samorząd zapewnia
lekarzom warunki lokalowe do prowadzenia działalności na rzecz mieszkańców gminy.
W ośrodku zdrowia usługi świadczy dwóch lekarzy pierwszego kontaktu, lekarz
stomatolog. Lekarze inicjują szereg akcji profilaktycznych. W minionym roku można
było skorzystać z badań mammograficznych, okulistycznych, kardiologicznych i pod
kątem osteoporozy. Rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem dla służby zdrowia z uwagi
na pandemię COVID-19.
6. Działania dotyczące wspierania rodziny i pracy asystenta.
W roku 2021 Wójt Gminy w oparciu o art. 28a ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej przeprowadził kontrolę realizacji zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w zakresie Organizacji pracy z rodziną wynikającą z ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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W Gminie Ustronie Morskie podmiotem realizującym pracę z rodziną jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na podstawie zapisów zawartych w Statucie Ośrodka
nadanego Uchwałą Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012
roku zmieniającą załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia
24 października 2003 roku. W dniu 10 lutego 2017 roku Rada Gminy Ustronie Morskie
Uchwałą Nr XXX/2013/2017 przyjęła statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
Morskim z zapisami dotyczącymi zadań ujętych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Realizacja zadań wynikających w ww. ustawy znajduje również
odzwierciedlenie w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ustroniu Morskim przyjętym Zarządzeniem nr 2/2021

Kierownika

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 15 lutego 2021 roku.
GOPS podejmował następujące działania na rzecz rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:
1) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne; 2) terapię i mediacje; 3) usługi dla rodzin z
dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne; 4) pomoc prawną, szczególnie w zakresie
prawa rodzinnego; 5) organizowano dla rodzin spotkania, mające na celu wymianę ich
doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami
samopomocowymi". Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego
umieszczenia dziecka poza rodziną.
Gminny Ośrodek Pomocy zatrudniał asystenta rodziny.

Cel strategiczny 3
Dbałość o rozwój dzieci i młodzieży
1. Zarówno szkoła i przedszkole w Ustroniu Morskim wykazywały się dbałością o jakość
i poziom kształcenia dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnianie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia.
2. W placówkach oświatowych realizowano odrębne programy profilaktyczno –
edukacyjne na temat przeciwdziałania uzależnieniom. Uczniowie mieli zapewnioną
pomoc pedagogiczną i psychologiczną.
3. Klub sportowy działający przy szkole oferował uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych,
w tym między innymi zajęcia na basenie, siatkówkę, badmintona.
4. W Ustroniu Morskim funkcjonuje placówka wsparcia dziennego - świetlica „Wodny
świat” pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest to miejsce lubiane i chętnie
odwiedzane przez dzieci.
5. O rozwój dzieci i młodzieży w 2021 roku dbał także Gminny Ośrodek Kultury, oferując
wiele zajęć w tym: zajęcia plastyczne, teatralne, umuzykalniające, fotograficzne ( w
warunkach i obostrzeniach pandemicznych).
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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.
Rok 2021 był szczególnie ważny dla ustrońskich seniorów. Oddano do użytkowania i
utworzono Klub Senior + , w którym seniorzy aktywnie spędzają czas i rozwijają swoje pasje.
Gmina Ustronie Morskie w 2021 r. przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego Senior+
na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł 2 ,,Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu
Senior+ /Klubu Senior+”, w oparciu o zapisy zawarte w podpisanej w dniu 29 lipca 2021 r. z
Wojewodą Zachodniopomorskim umowie nr 596/ZPS-/S+/M2/2021.
Od dnia 15-04-2021 r. miejscem realizacji w/w programu jest ,,Klub Senior+ w Ustroniu
Morskim, mieszczący się przy ul. Osiedlowej 2b. Uczestnikami Klubu Senior + są osoby w
wieku powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Ustronie Morskie nieaktywne zawodowo. Grupa
liczy – 30 seniorów. Celem Klubu jest aktywizacja społeczna osób starszych poprzez działania
rozwijające ich pasje i zainteresowania. Klub Senior +, którego budowa zakończyła się w roku
2021 posiada:
✓ kompleksowo wyposażoną salę spotkań,
✓ aneks kuchenny,
✓ szatnię oraz salę do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.
W ,,Klubie Senior +” w 2021 roku odbywały się następujące aktywności :
✓ zajęcia sportowo – rekreacyjne: ćwiczenia na basenie, spacery z kijkami , rajdy
rowerowe, joga kręgosłupa prowadzona przez fizjoterapeutę. W/w zajęcia odbywały
się w ,, Klubie Senior +” , na wolnym powietrzu, na basenie ,,Helios” w ilości 12 godzin
zajęć tygodniowo;
✓ zajęcia plastyczne i rękodzieła ( po 2 godz. tygodniowo)

prowadzone przez

instruktora zajęć;
✓ zajęcia kulinarne – poznanie nowych technik gotowania, podciągnięcie umiejętności
kulinarnych seniorów, zajęcia odbywały się (2 godziny tygodniowo);
✓ zajęcia z emisji głosu z wykwalifikowanym instruktorem śpiewu (4 spotkania po 2
godz. w tygodniu);
✓ warsztaty fotograficzne prowadzone z instruktorem fotografii (2 godz. w tygodniu)
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W ramach integracji seniorzy brali udział w wyjazdach do kina, teatru, filharmonii w Koszalinie.
Dzięki w/w działaniom zebrano materiały do książki kucharskiej ,,Ustrońskiego Seniora”,
opracowano śpiewnik, powstała galeria zdjęć .
W Klubie Senior + zatrudniony jest: kierownik klubu (umowa o pracę ), instruktor zajęciowy
(umowa o pracę ) oraz fizjoterapeuta (umowa zlecenie).
Koszty realizacji zadania publicznego programu wieloletniego ,, Senior + w 2021 r.
- koszt całkowity wyniósł –

74 256, 43 zł

- kwota dotacji -

36 927, 05 zł

- kwota ze środków własnych -

37 329, 38 zł.

Klub Senior + powstał z myślą o osobach samotnych, odizolowanych od reszty
społeczeństwa, pozbawionych szansy na aktywne włączenie się do życia społecznego. Dzięki
działalności ,,Klubu Senior +” seniorzy z Gminy Ustronie Morskie stali się bardziej aktywni,
częściej zaczęli wychodzić z domów, zaczęli rozwijać swoje pasje, prowadzone zajęcia
poprawiły ich sprawność umysłową i motorykę.

str. 36

Fot. Otwarcie Klubu Senior +

cel strategiczny 5
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy
1. Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa policja przy współudziale innych
instytucji.
2. GOPS

w Ustroniu Morskim ściśle współpracował z kuratorami sądowymi, Sądem

Rejonowym i Policją.
3. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim dokonywał kontroli stanu dróg i bezpieczeństwa na
drogach, dokonując remontów czy też poprzez współpracę z Krajową Dyrekcją Dróg i Policją
wpływał na umieszczanie dodatkowych znaków drogowych.
4. W szkole przeprowadzano szkolenia związane z podnoszeniem świadomości dzieci,
młodzieży i rodziców w zakresie używania środków psychoaktywnych.

cel strategiczny 6
Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego
1. W roku 2021 pracownicy GOPS uczestniczyli w 2 szkoleniach zaoferowanych przez Krajowy
Komitet Wychowania Resocjalizującego w Koszalinie. Wszyscy pracownicy GOPS mieli
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach tematycznych dla
poszczególnych działów.
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2. Z roku na rok obserwujemy w naszej miejscowości wzrost zaangażowania społecznego i
aktywności. 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.

Gminny Program Wspierania Rodziny
(wyciąg ze sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za rok 2021)

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
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:
✓ zwiększenie potencjału rozwojowego rodzin,
✓ wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
✓ zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego.
Zapewnienie osobom potrzebującym specjalistycznej pomocy poprzez:
✓ zaspokajanie potrzeb osób samotnie wychowujących dzieci
✓ przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zjawisku przemocy w rodzinie
✓ wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u dzieci
Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu wszechstronnym rozwoju poprzez:
✓ 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.
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6. Finanse Gminy.
Głównym powodem dla którego tworzony jest niniejszy dokument – Raport o stanie Gminy
Ustronie Morskie jest przedstawienie nie tylko sposobu i zakresu funkcjonowania Gminy w
trakcie danego roku ale przede wszystkim jej stanu na dzień 31 grudnia. Każdy obszar
działalności gminy jest bardzo ważny, nie mniej jednak kluczowym zdaje się być jej stan
finansów, szczególnie, że rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii koronawirusa SARS -CoV2. Pandemia miała oczywiście niewątpliwie ogromny wpływ na budżet Gminy ale jak się
okazuje tutaj ten czynnik zadziałał negatywnie w mniejszym stopniu niż w przypadku innych,
większych samorządów.
Budżet gminy jest niczym żywy organizm. Wciąż się zmienia. Porównując wyjściowy plan
budżetu do planu na koniec roku wyraźnie widać jego znaczne powiększenie. Mowa tu nie
tylko o dochodach, które wzrosły o ponad 9 mln zł, ale również o wydatkach. Tutaj wzrost
nastąpił o 7,1 mln zł. W odniesieniu do planu niezwykle istotnym jest fakt, że dochody bieżące
wzrosły szybciej niż wydatki bieżące. Ma to ogromny wpływ na najważniejszy czynnik
budżetowy, a mianowicie nadwyżkę operacyjną. To z kolei pozytywnie oddziaływuje na ogólną
kondycję finansową a szczególnie na jeden z jej czynników tj. zadłużenie. Generalnie im
większe dochody i wydatki, im większa nadwyżka operacyjna budżetu tym korzystniejszy jest
poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia w danym roku, co z kolei ma pozytywny wpływ
na ten sam wskaźnik w latach następnych. Jest jeszcze jeden powód dla którego wielkość
budżetu jest niezwykle ważna. Mianowicie im większe dochody i wydatki tym większa zdolność
inwestycyjna danej gminy.
W roku 2021 planowane dochody po zmianach wyniosły 40.721.642,08 zł, a wydatki
41.168.436,83 zł. Przychody zaplanowano w kwocie

1.500.000,00 zł i w trakcie roku

zwiększono o kwotę 196.794,75 z ł . Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji i
pożyczki stanowiły kwotę 1.250.000,00 zł. Zakładany deficyt w wysokości 250.000,00 zł w
trakcie roku uległ zmianie i wyniósł 446.794,75 zł.
Dochody wykonano w 117,5 %, a wydatki w 90,9% planu po zmianach.
N a dzień 31.12.2021 r. wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 10.435.660,44 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2021
Dochody

47.843.955,47

Wydatki

37.408.295,03

WYNIK BUDŻETU

10.435.660,44
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Dochody
Dochody gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 38.679.467,00 zł w trakcie realizacji
budżetu plan zwiększono do kwoty 40.721.642,08 zł i do 31.12.2021 r. w y k o n a n o
wysokości 47.843.955,47 zł, tj. w 117,5 % planu po zmianach.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 12.267,68 zł.

Lp.

Wyszczególnienie

plan po zmianach

wykonane

od planu po
zmianach

40 721 642,08

47 843 955,47

7 122 313,39

36 398 135,10

39 330 789,71

2 932 654,61

3 819 250,00

4 118 050,34

298 800,34

dochody z podatków i opłat

19 720 304,27

20 365 721,57

645 417,30

subwencja ogólna

3 227 499,00

3 227 499,00

0,00

pozostałe dochody bieżące (własne)

4 285 974,37

6 312 526,78

2 026 552,41

5 345 107,46

5 306 992,02

- 38 115,44

4 323 506,98

8 513 165,76

4 189 658,78

622 901,63

1 075 974,40

453 072,77

3 667 304,86

7 406 435,47

3 739 130,61

26 000,00

25 657,27

- 342,73

7 200,00

4 998,13

- 2 201,87

100,49

100,49

0,00

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

dotacje z budżetu państwa na zadania
zlecone i porozumienia
2.

w

2021 roku
Dochody ogółem
1.

odstępstwo

Dochody

Dochody majątkowe
dotacje

i

środki

otrzymane

na

inwestycje
dochody ze sprzedaży majątku
dochody

z

tytułu

przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności
dochody ze sprzedaży składników
majątkowych
wpływy

środków

niewykorzystanych

finansowych
w

z

terminie,
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w

wydatków

które

nie

wygasają

z

upływem roku budżetowego
Tabela. Dochody wg źródeł i odstępstwa od założonych wpływów.

W 2021 roku gmina otrzymała środki zewnętrzne tj.:
33.630,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie
przewozów autobusowych

10.000,00 zł

Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
dróg powiatowych położonych na terenie Gminy

250.885,77 zł

Dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów
rolnych i leśnych tj. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w miejscowości
Kukinka

972 564,51 zł

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
zadania pn. Przebudowa ulicy Osiedlowej (drogi nr 871026Z) i Słonecznej
w Ustroniu Morskim

19.985,68 zł

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

6.000,00 zł

Grant na wsparcie realizacji projektu pn. „Angielski w kuchni” (Szkoła
Podstawowa w Ustroniu Morskim) – dofinansowanie projektu w ramach
Programu

English

Teaching

finansowanego

ze

środków

Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności (realizator programu: Nidzicką Fundacją
Rozwoju NIDA)
100.000,00 zł

Nagroda z Województwa Zachodniopomorskiego dla Zachodniopomorskiego
Lidera Szczepień

1.000.000,00 zł

Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego w konkursie „Rosnąca Odporność”

1.000.000,00 zł

Nagroda Prezesa Rady Ministrów w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”

100.000,00 zł

Nagroda Prezesa Rady Ministrów w konkursie „Gmina na medal”

90.000,00 zł

Środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” polegającego
na rozwijaniu szkolnej infrastruktury

9.650,00 zł

Środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub
organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców
(w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19

9.228,18 zł

Środki na refundację zadania: infolinia - transport osób mających

trudności w

samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2,
w tym osób niepełnosprawnych
1.740,45 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
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dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
– środki na program Wspieraj Seniora 2021
45.000,00 zł

Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadania w
ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 –
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” Moduł I

7.912,08 zł

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu
Gminy Ustronie Morskie”

9.000,00 zł

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie programu priorytetowego „Czyste powietrze”

4.090,68 zł

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zwierających azbest z
terenu Gminy Ustronie Morskie”

10.000,00 zł

Pomoc

finansowa

w

formie

dotacji

celowych

Województwa

Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka
Województwa

Zachodniopomorskiego

„Granty

Sołeckie

2021”

na

dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie ul. Różanej w Sianożętach”.
10.000,00 zł

Pomoc

finansowa

w

formie

dotacji

celowych

Województwa

Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka
Województwa

Zachodniopomorskiego

„Granty

Sołeckie

2021”

na

dofinansowanie projektu pn. „Miejsce integracji dla mieszkańców sołectwa
Rusowo”.
20.000,00 zł

Pomoc

finansowa

w

formie

dotacji

celowej

Województwa

Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w
miejscowości Sianożęty”
244.233,17 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020

Modernizacja boiska

sportowego „Orlik 2012” w Ustroniu Morskim
36 927, 05 zł

Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +
dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu

500 000,00 zł

Inwestycji Lokalnych - Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim

4 500 000,00 zł

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa i
rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim”

10 000,00 zł

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukinka –
grant w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020
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Łącznie do budżetu gminy pozyskano blisko 9 mln zł

Wydatki
Po stronie wydatków plan ustalony na 38.929.467,00 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2021 do
kwoty 41.168.436,83 zł i wykonany na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 37.408.295,03 zł,
tj. w 90,9 % planu po zmianach.

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 9.591,87 zł.
Tabela. Struktura wydatków:
Dział

Opis

Wydatki

wykonane

2021 roku

w

Udział % w
całości
wydatków

010

Rolnictwo i łowiectwo

155 915,60

0,4

600

Transport i łączność

3 309 359,47

8,8

630

Turystyka

916 923,08

2,5

700

Gospodarka mieszkaniowa

296 638,56

0,8

710

Działalność usługowa

272 050,80

0,7

750

Administracja publiczna

4 116 708,13

11,0

751

Urzędy

782,00

0,0

1 070 727,73

2,9

1 136,00

0,0

47 626,92

0,1

naczelnych

organów

władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
754

Bezpieczeństwo

publiczne

i

ochrona

przeciwpożarowa
756

Dochody
fizycznych

od

osób
i

od

prawnych,
innych

od

osób

jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
757

Obsługa długu publicznego
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758

Różne rozliczenia

1 000 699,00

2,7

801

Oświata i wychowanie

7 086 012,13

18,9

851

Ochrona zdrowia

1 011 579,96

2,7

852

Pomoc społeczna

1 494 854,66

4,0

853

Pozostałe

922,00

0,0

zadania

w

zakresie

polityki

społecznej
854

Edukacyjna opieka wychowawcza

28 577,90

0,1

855

Rodzina

5 132 430,93

13,7

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 192 922,52

16,6

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 830 888,83

4,9

926

Kultura fizyczna

3 441 538,81

9,2

OGÓŁEM:

37 408 295,03

100,0

7. Fundusz Sołecki.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie Uchwałą nr XX/143/2016 Rady Gminy
Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 r. w 2021 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę
312.008,44 tj. 99,5% planu wynoszącego 313.639,78 zł. W 2021 roku niewykorzystane środki
funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 1.631,34 zł.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw:
FUNDUSZ SOŁECKI

środki

do wykonanie

USTRONIE MORSKIE

dyspozycji

2021 rok

środki

WYDATKI w tym:

89 662,60

89 596,85

65,75

Wydatki bieżące

66 482,60

66 416,85

65,75

Wydatki majątkowe

23 180,00

23 180,00

0,00

za niewykorzystane

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Zakup gablot - 1.500,00 zł,
2. Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności - 18.500,00 zł,
3. Zagospodarowanie terenu wokół napisu Ustronie Morskie - 2.500,00 zł,
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4. Zagospodarowanie ronda Marysin, Lazur - 7.719,31 zł,
5. Zakup ławki z infrastrukturą/ zagospodarowaną zielenią - 12.945,29 zł,
6. Zakup donic - 8.000,00 zł,
7. Zakup - serduszko na zakrętki przy szkole - 2.000,00 zł,
8. Ochrona pszczół i łąki kwietne miododajne - 4.099,00 zł,
9. Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności (organizacja szkoleń-imprez) - 9.153,25
zł,
10. Realizacja zadania inwestycyjnego:
➢ Wykonanie żywej instalacji na rondach (foka) – 23.180,00 zł.
FUNDUSZ SOŁECKI

środki

do wykonanie

SIANOŻĘTY

dyspozycji

2021 rok

środki

WYDATKI w tym:

66 708,97

66 708,97

0,00

Wydatki bieżące

6 000,00

6 000,00

0,00

Wydatki majątkowe

60 708,97

60 708,97

0,00

za niewykorzystane

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia - 3 cykle
- 6.000,00 zł.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych:
➢ Remont ul. Różanej w Sianożętach (w ramach zadania pn. Modernizacja ul. Różanej w
Sianożętach) - 27.708,97 zł,
➢ Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach - 25.000,00 zł,
➢ Zakup wyposażenia boiska sportowego (w ramach zadania pn. Modernizacja boiska
sportowego we wsi Sianożęty (bramki, piłkochwyty, ogrodzenie) - 8.000,00 zł.
FUNDUSZ SOŁECKI RUSOWO

środki

do wykonanie

za niewykorzystane

dyspozycji

2021 rok

środki

WYDATKI w tym:

53 080,26

52 354,39

725,87

Wydatki bieżące

33 400,26

32 674,39

725,87

Wydatki majątkowe

19 680,00

19 680,00

0,00
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Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Zakup i montaż progu zwalniającego, oznakowania pionowego wraz z opracowaniem niezbędnej
dokumentacji technicznej - 3.093,33 zł,
2. Zakup i montaż szafki cmentarnej (gabloty) na narzędzia wraz z wyposażeniem - 3.497,29 zł,
3. Zakup wyposażenia do świetlicy (przekazanie myjki do OSP) - 3.395,69 zł,
4. Zakup wyposażenia do świetlicy - 10.223,83 zł,
5. Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia – 2 cykle
- 8.967,65 zł
6. Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Rusowie - 3.496,60 zł,
7. Realizacja zadania inwestycyjnego:
➢ Dokończenie budowy parking przy świetlicy Melmak (w ramach zadania pn. Budowa parking przy
świetlicy wiejskiej Melmak Rusowo) - 19.680,00 zł.
FUNDUSZ SOŁECKI KUKINIA

środki

do wykonanie

za niewykorzystane

dyspozycji

2021 rok

środki

WYDATKI w tym:

41 244,80

41 083,01

161,79

Wydatki bieżące

31 244,80

31 083,01

161,79

Wydatki majątkowe

10 000,00

10 000,00

0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Wyposażenie magazynu w świetlicy - 14.919,90 zł,
2. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy - 12.170,85 zł,
3. Szkolenia dla mieszkańców - 3.992,26 zł,
4. Realizacja zadania inwestycyjnego:
➢ Przekazanie środków dla OSP Kukinia z przeznaczeniem na cele statutowe tj. Zakup samochodu
strażackiego dla OSP Kukinia – 10.000,00 zł,
FUNDUSZ SOŁECKI KUKINKA

środki

do wykonanie

za niewykorzystane

dyspozycji

2021 rok

środki

WYDATKI w tym:

36 403,02

36 072,89

330,13

Wydatki bieżące

2 000,00

1 998,89

1,11

Wydatki majątkowe

34 403,02

34 074,00

329,02

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1.

Szkolenia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa - 1.998,89 zł,

2.

Realizacja zadania inwestycyjnego:
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➢

Wykonanie ogrodzenia działki nr 81 I 29 sołectwo Kukinka - 34.074,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI GWIZD

środki

do wykonanie

za niewykorzystane

dyspozycji

2021 rok

środki

WYDATKI w tym:

26 540,13

26 192,33

347,80

Wydatki bieżące

26 540,13

26 192,33

347,80

Wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1.

Zakup i montaż progu zwalniającego - 4.859,73 zł,

2.

Usługa utrzymania czystości wokół terenu świetlicy - 1.000,00 zł,

3.

Doposażenie świetlicy wiejskiej - 1.531,86 zł,

4.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z zakupem wyposażenia (położenie polbruku i in.
usługi budowlane oraz zakup wyposażenia obiektu) - 8.808,18 zł,

5.

Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa - 9.992,56 zł.

8. Dług publiczny
Obsługa długu publicznego
W 2021 roku nie zaciągnięto zobowiązań z tyt. kredytu. Wartość rozchodów z tytułu spłaty pożyczki
i obligacji wyniosła 1.250.000,00 zł. Wydatki z tyt. odsetek stanowiły kwotę 47.626,92 zł w tym: od
obligacji 37.874,00 zł i od pożyczki 9.752,92 zł. Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie posiadała
poręczeń i zobowiązań wymagalnych.
Kwota długu Gminy Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych
pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła 2.203.400,00 zł w tym:
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację inwestycji pn. Rekultywacja zamkniętego wysypiska… kwota – 303.400,00 zł
harmonogram spłaty:
2022 r. - 250.000,00 zł,
2023 r. - 53.400,00 zł.
2. Obligacje PKO BP S.A. na realizację m.in. inwestycji pn. Budowa Centrum SportowoRekreacyjnego w Ustroniu Morskim kwota - 1.900.000,00 zł
harmonogram spłaty:
2022 r. – 1.000.000,00 zł,
2023 r. – 600.000,00 zł,
2024 – 300.000,00 zł.
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9. Mieszkańcy Gminy.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Ustronie Morskie wynosiła 3928
osób (zameldowane na pobyt stały i czasowy), w tym liczba kobiet 2058 a mężczyzn 1870.
Na pobyt stały zameldowanych było 3579 osób, w tym 1878 kobiet i 1701 mężczyzn. W
ciągu roku na pobyt czasowy zameldowało się 751 osób, w tym 667 cudzoziemców. Na
pobyt stały zameldowało się 112 osób, w tym 1 cudzoziemiec.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
• w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) : liczba mieszkanek wynosiła: 375, zaś
liczba mieszkańców – 317
• w wieku produkcyjnym (18-59 lat): liczba mieszkanek wynosiła 1144, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-65) wynosiła 1279.
• w wieku poprodukcyjnym wynosiła: liczba mieszkanek 539, a liczba mieszkańców 274.
Migracje przebiegały w kierunku miasta oraz zagranicy i związane były z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego oraz podejmowaniem działalności
gospodarczej, a także pracy zarobkowej.
W 2021 r. narodziło się w gminie 30 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 13 chłopców,
zmarło 55 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn. Najczęstsze przyczyny zgonów to:
podeszły wiek, choroby nowotworowe, COVID-19, niewydolność układu krążenia.
W 2021 roku udzielono 36 ślubów, w tym 4 poza urzędem.

10.

Ochrona zdrowia
Na dzień 1.01.2021 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 wizyty odbywały się również w formie teleporady.
Dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców i służb medycznych Gmina Ustronie Morskie
stała się liderem szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2
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Gmina Ustronie Morskie z wynikiem blisko 70% została laureatem w trzech rządowych
konkursach organizowanych w ramach Narodowego Programu Szczepień. W celu promocji
szczepień przeciw COVID-19 zostały przygotowane 2 konkursy dla wszystkich gmin: Gmina
na Medal #SzczepimySię oraz Najbardziej Odporna Gmina. „Rosnąca Odporność to trzeci
konkurs premiujący te gminy, które pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. osiągnęły
najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciw Covid -19. Łączna pula
nagród, które otrzymała Gmina Ustronie Morskie to dwa miliony sto tysięcy złotych.
Pierwszy Konkurs to Gmina na Medal #SzczepimySię. Nagrody zostały przyznane gminom
w Polsce, w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnął minimum 67%. W sumie to
6 gmin, które wygrały po 100 tys. zł. Według oficjalnych danych najwyższe poziomy
zaszczepienia

w Polsce

osiągnięto

w

-

Podkowie

Leśnej,

Wronkach, Ustroniu

Morskim, Raszynie, Warszawie i Poznaniu.
W drugim Konkursie pod nazwą Najbardziej Odporna Gmina stworzono 3 kategorie ze
względu na liczbę mieszkańców gmin oraz 1 kategorię ogólnopolską dla wszystkich gmin
w ramach rywalizacji o miano Najbardziej Odpornej Gminy w Polsce. Gmina Ustronie Morskie
otrzymała milion złotych w „Kategorii: małe gminy”: czyli gminy do 30 tys. mieszkańców
z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw.
Milion złotych Gmina Ustronie Morskie otrzymała także za pierwsze miejsce w powiecie
kołobrzeskim wśród gmin, które pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2121 r. osiągnęły
najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciw Covid -19. W naszej gminie
wskaźnik ten wyniósł 13,51%.
Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska odebrała czek o wartości 100 000 złotych
z rąk Olgierda Geblewicza. Marszałek wyróżnił gminy, które do końca sierpnia osiągnęły
najwyższy wskaźnik wyszczepienia w zachodniopomorskim.
Wśród zwycięzców znaleźli się: Gmina Ustronie Morskie, Gmina Wiejska Świdwin, Pełczyce,
Choszczno

-

laureaci konkursu

Marszałka

Województwa

„Zachodniopomorski

Lider

Szczepień”.
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Klub Promocji Zdrowego Stylu „Uśmiech”
W Ustroniu Morskim działa Klub Promocji Zdrowego Stylu „Uśmiech”. Klub jest czynny 5 dni
w tygodniu z wyjątkiem świąt.

Zadania realizowane w Klubie to :
-prowadzenie terapii dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, zajęcia prowadzone
są przez terapeutę z Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w
Stanominie ,
- pełnienie dyżuru psychologa dla wszystkich mieszkańców Gminy, nie tylko dla osób
uzależnionych,
- pełnienie dyżuru przez przeszkolonego pracownika, który w sposób profesjonalny udziela
pomocy i podpowiada o możliwościach skorzystania z pomocy w różnych instytucjach
państwowych jak i zakładach lecznictwa,
- we wtorki w Klubie spotykają się osoby uzależnione, które mają możliwość spotykania się
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(mitingi ) organizowane przez grupę AA „Bursztyn" (jednak na skutek pandemii nie zawsze
było to możliwe),
- organizowanie spotkań z okazji rocznic abstynenckich członka grupy AA.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W 2021 roku odbyła 25 posiedzeń, na których zgodnie z obowiązującymi przepisami
wydała 72 postanowienia dot. pozytywnych opinii w sprawie wydania przez Wójta Gminy
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy. Komisja
przeprowadziła z 8 osobami rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia uzależnień.
W ramach swoich kompetencji Komisja kilkakrotnie kontrolowała sklepy i placówki
gastronomiczne sprzedające napoje alkoholowe.
W czasie tych wizyt u przedsiębiorców nie stwierdzono zasadniczych uchybień dotyczących
sprzedaży alkoholu i zachowania porządku publicznego.
Po raz pierwszy w miesiącu październiku 2021 roku uruchomiono w świetlicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Rusowie punkt konsultacyjny, gdzie w każdą sobotę przyjmował terapeuta
do spraw uzależnień i współuzależnienia.
Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zostały zrealizowane w 2021 roku na kwotę 33.600,00 zł.

11.

Pomoc społeczna
Ważny obszar działania Gminy Ustronie Morskie w 2021 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, na
zdarzenia losowe), a ponadto: umieszczanie osób w domach pomocy społecznej, usługi
opiekuńcze, procedury Niebieskiej Karty.
Głównym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jest
umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych,
zmienia się również struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, z
których wynika, iż pomoc finansowa, choć nadal ważna, nie może stanowić jedynej formy
wsparcia. Działania muszą być wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną,
ale przede wszystkim mające działać aktywizująco na lokalną społeczność. Ustawa o pomocy
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społecznej nie konkretyzuje trudnych sytuacji życiowych uprawniających do korzystania z
pomocy społecznej wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstania. Osoba, która
znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż w ustawie, ma prawo zwrócenia się do
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy. Zawarty w ustawie katalog osób
uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji, w jakich pomoc może być udzielona, nie
jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego
współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Zmusza to osoby wymagające
wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i roszczeniowej, na postawę aktywną w
rozwiązywaniu własnych problemów. W swoich założeniach pomoc społeczna powinna
bowiem, w miarę możliwości, doprowadzić osoby z niej korzystające do życiowego
usamodzielnienia się i pełnej integracji ze społeczeństwem. Pomoc może być przyznana w
różnych formach. Należy do nich system zasiłków pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa,
poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna. Klient znajdujący się w sytuacji trudnej, który
spotka się z pracownikiem socjalnym otrzymuje odpowiednią informację dotyczącą możliwości
skorzystania z pomocy, jej form i warunków na jakich będzie mógł tę pomoc otrzymać. Pomoc
społeczna zakłada współdziałanie klienta z pracownikiem socjalnym. Brak współdziałania i
aktywności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych może stanowić podstawę do
wstrzymania lub odmowy udzielenia pomocy. Jednostką gminy realizującą zadania z zakresu
pomocy społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Ośrodek realizuje
również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych dla
osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora,
Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Seniora, zadania wynikające z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, zajmuje się również przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie oraz ochroną ofiar przemocy. W Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny.
Rok 2021 był już kolejnym, w którym musiano się zmierzyć z problemami wynikającymi
z trwającym stanem epidemii COVID-19. Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonował w pełni,
jednak z uwzględnieniem koniecznych ograniczeń wynikających z zachowania obostrzeń
sanitarnych. Kontakt z klientami był znacznie ograniczony. Większość rozmów odbywała się
za pośrednictwem telefonów. Również kontakty pracowników socjalnych czy asystenta
rodziny w środowisku odbywały się w sytuacjach szczególnych i związanych z koniecznością
kontroli rodzin czy osób w ich codziennym funkcjonowaniu lub wywiązywaniu się z funkcji
wychowawczych wobec dzieci. W pełni natomiast funkcjonowała opieka nad osobami
korzystającymi z pomocy w postaci usług opiekuńczych. Wszystkie osoby starsze wymagające
wsparcia otrzymywały odpowiednią opiekę. Ośrodek realizował program Wspieraj Seniora.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługiwało osobom i rodzinom, których dochody nie
przekraczały określonych kryteriów dochodowych (w przypadku osoby w rodzinie 528 zł,
osoby samotnie gospodarującej 701 zł), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z
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wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej okoliczności. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach pomoc mogła być przyznana osobom i rodzinom, których dochód
przekraczał 100 % kryterium dochodowego. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3
lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w październiku 2018 r. Każde przyznanie pomocy
poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego . Pracownik socjalny
przeprowadzając wywiad środowiskowy, niejednokrotnie wnioskuje w jednym wywiadzie
średnio o 2 - 3 formy pomocy. Dodatkowo pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady na
potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej, czy innych instytucji, oraz wywiady w
przypadku ubiegania się o ubezpieczenie zdrowotne, pobytu w schroniskach dla bezdomnych,
skierowanie i ustalania odpłatności za pobyt w placówkach (domy pomocy społecznej).
−

ze świadczeń pomocy społecznej w 2021 r. skorzystało 88 rodzin ( 204 osób),

−

stypendia szkolne w pierwszym półroczu otrzymało 25 uczniów, a w drugim półroczu
13 uczniów,

−

świadczenie wychowawcze 500+ wypłacono dla 647 dzieci w 432 rodzinach, ogólna
kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 3.733.739.34 zł,

−

z programu „Posiłek w domu i w szkole” skorzystało 22 dzieci,

−

troje dzieci przebywało w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

−

w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2021 r. przebywało 5 osób,

−

w schronisku dla osób bezdomnych przebywała 1 osoba,

−

na dzień 31 grudnia 2021r. - 136 rodzin otrzymało zasiłki rodzinne na dzieci , wydano
213 decyzji administracyjnych,

−

kwota świadczeń rodzinnych w 2021 r. wyniosła 957.37,44 zł, w tym kwota zasiłków
pielęgnacyjnych 150.656,32 zł,

−

w 2021r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 10.2721,60 zł, których
beneficjentami było 9 osób. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe.
Średnia kwota dodatku wynosiła 260,61 zł,

−

ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało

29 dzieci, wydano 15 decyzji

administracyjnych na łączną kwotę 160.327,74 zł,
Osobom potrzebującym zapewniono pomoc psychologiczną, początkowo umawiając osoby
na rozmowy telefoniczne, później udostępniając zainteresowanym nr telefonu.
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Wskaźnik zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na końcu 2021 roku
wynosił: 13 etatów, 12 osób.
Zatrudnienie wg wykształcenia:

- wyższe - 7 osób
- średnie - 5 osoby

Średnie wynagrodzenie brutto na dzień 31.12.2021 rok wynosiło:
- z kadrą zarządzającą: 53138,50 – 13 osób = 4.087,58, zł/osoba
- bez kadry zarządzającej: 35186,50 : 10 osób = 3.518,65 zł/osoba

12.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

Na koniec 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
1. Przy ul. Chrobrego 63/10 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne
o powierzchni 25,80m2.
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:
−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

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

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

6.

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

Przy ul. Woj. Polskiego 8A – w budynku znajduje się jedno mieszkanie gminne
o powierzchni 29,47m2- 1 pokój, kuchnia, łazienka

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 najmu
socjalnego, o łącznej powierzchni 507,86m2, kolejno:
−

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

−

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

−

Rusowo 30/3 – 34,62m2- 2 pokoje z aneksem kuchennym, łazienka

−

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

−

Rusowo 30/5 – 37,23m2- 2 pokoje z aneksem kuchennym, łazienka

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

Rusowo 30/11 – 37,38m2- 2 pokoje z aneksem kuchennym, 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 2021 r. 45 mieszkań, z czego
13 mieszkań najmu socjalnego. Łączna powierzchnia mieszkań wynosiła 1787,98m2
Na koniec 2021 roku o najem lokalu mieszkaniowego ubiegały się dwie rodziny.
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. 120 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2021r. zaległości w opłatach za mieszkania będące
w zasobie gminy wynosiły łącznie za czynsz 45 322,25 zł, oraz za bieżące zużycie wody
23 640,10 zł, zaległości te dotyczyły głównie najemców 13 mieszkań.

13.

Parkingi sezonowe

Zadanie polegające na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz parkingów
gminnych realizowane jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na
podstawie Uchwały Nr XXIX/246/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 stycznia 2021
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

str. 56

oraz
Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie
ustalenia

wysokości

opłat

za

parkowanie

pojazdów

na

parkingach

gminnych

zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie.
Na podstawie umowy nr 44/2021 zawartej 1 kwietnia 2021 roku z firmą City Parking Group
S.A. z siedzibą w Grudziądzu jednostka wydzierżawiła na okres od 1 maja do 14 czerwca i od
1 września 30 września 18 szt. parkomatów oraz na okres od 15 czerwca do 31 sierpnia 2021
roku dodatkowe 14 szt. parkomatów. Łącznie w okresie szczytowym sezonu letniego tzn. od
15 czerwca do 31 sierpnia funkcjonowały 32 maszyny w tym 5 z możliwością płatności kartą.
Lokalizacja parkomatów w okresie 1 maja – 14 czerwca oraz 1 - 30 września tj. 18 sztuk:
4 szt. – ul. Kościuszki (1 z możliwością płatności kartą),
8 szt. – ul. Bolesława Chrobrego (1 z możliwością płatności kartą),
4 szt. – ul. Osiedlowa (1 z możliwością płatności kartą),
2 szt. – ul. Wojska Polskiego (parking przy kościele - 1 z możliwością płatności kartą),
Lokalizacja parkomatów w okresie 15 czerwca – 31 sierpnia tj. 32 sztuki:
4 szt. – ul. Kościuszki (1 z możliwością płatności kartą),
8 szt. – ul. Bolesława Chrobrego (1 z możliwością płatności kartą),
4 szt. – ul. Osiedlowa (1 z możliwością płatności kartą),
2 szt. – ul. Wojska Polskiego (parking przy kościele - 1 z możliwością płatności kartą),
1 szt. – ul. Polna (CSR Helios parking duży – parkomat z możliwością płatności kartą),
1 szt. – ul. Polna (CSR Helios parking mały),
1 szt. – ul. Rolna – boczna,
1 szt. – ul. Rolna – Jantarowa,
1 szt. – ul. Jantarowa,
1 szt. – ul. Ogrodowa,
1 szt. – ul. Targowa,
3 szt. – ul. Okrzei,
1 szt. – ul. Wojska Polskiego (parking przy stadionie sportowym).
3 szt. – ul. Wojska Polskiego na drodze powiatowej.

W 2021 roku w całej strefie płatnego parkowania wprowadzono możliwość płatności za
pomocą aplikacji mobilnych tj. Mobilet oraz CityParApp.
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Wydatki poniesione przez jednostkę na zadania związane z obsługą SPPN oraz parkingów
gminnych:
•

121.748,71 zł – wydatki na dzierżawę parkomatów oraz prowizja dla operatorów aplikacji
mobilnych,

•

49.032,84 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące umów zleceń związanych
z obsługą SPPN i parkingów gminnych,

•

19.114,33 zł – zakup materiałów tj. oprogramowania do prowadzenia obsługi strefy
płatnego parkowania, dwóch terminali kontrolerskich oraz serwera w wersji online do
terminali dzięki któremu zawiadomienia były przesyłane natychmiast po ich wystawieniu
do oprogramowania Sega.,

•

790,21 zł – ryczałt za 5 miesięcy dla pracownika, którego prywatnym samochodem
prowadzona była obsługa parkomatów (w tym opróżnianie z pieniędzy oraz usuwanie
awarii).

OGÓŁEM WYDATKI: 190.686,09 zł (plan 206.154,00 zł)

Dochody wykonane z SPPN i parkingów gminnych wyniosły:
OGÓŁEM DOCHODY:

722.254,30 zł (plan po zmianach 427.132,00 zł)
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Dodatni wynik ekonomiczny jednostki uzyskany z tytułu realizacji zadania polegającego
na obsłudze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz urządzonych parkingów
gminnych w 2021 roku tj. (dochody minus wydatki) to kwota 531.568,21 zł

Wystawiono łącznie 1698 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.
Wezwania rozliczone na dzień 8 października 2021 roku – 989 szt. tj 58%.

14.

Transport

W roku 2021 wystawiono 20 decyzji na korzystanie z przystanków autobusowych, co dało
wpływy do budżetu: 5.967,27 zł. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele kursów
lokalnych przewoźników jak również kursów dalekobieżnych zostało zawieszonych w roku
2020. W roku 2021 część z nich odwiesiło działalność, część jednak nie przywróciła kursów
pozostawiając je zawieszone bądź zamykając zawieszone wcześniej linie.
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 węźle
przesiadkowym na terenie Gminy Ustronie Morskie wynosi 0,05 zł za każde zatrzymanie.

15.

Sprawy sądowe

Wobec organów gminy w 2021 r. nie zapadł żaden wyrok sądów administracyjnych
stwierdzających bezczynność organów lub uwzględniających skargi na akty wydawane przez
organy gminy. Od 2021 r. sprawy sądowe zaczęły się odbywać w sposób stacjonarny z
nieliczną ilością zdalnych. W 2021 r. zostało zainicjowane jedno postępowanie cywilne ( I C
273/21 ). W 2021 r. umorzone zostało postępowanie o ustanowienie służebności – sprawa I
Ns 989/16.
Nadto w 2021 r. toczyła się sprawa skargi na uchwałę w przedmiocie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. WSA oddalił skargę mieszkańca, który złożył skargę do
NSA. Tam postępowanie jest jeszcze nierozstrzygnięte.
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
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Szczecinie oddalił powództwo o rozwiązaniu umowy. W grudniu 2020 roku Gmina Ustronie
Morskie złożyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

16.

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 „Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. Termin konsultacji: 28.10.2021r. – 08.11.2021 r.
W ramach przeprowadzonych konsultacji (w wyznaczonym terminie) nie wpłynęły żadne uwagi
do projektu. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dostępny jest w BIP w
zakładce konsultacje społeczne 2021.
- zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w sprawie
utworzenia Straży Gminnej w Gminie Ustronie Morskie.
Konsultacje przeprowadzono w okresie od 25.10.2021 – 12.11.2021 r. Do dnia zakończenia
konsultacji wpłynęło 20 opinii – 8 osób było za utworzeniem Straży Gminnej, 10 przeciw, 2
formularze opinii zawierały niepełne dane.

17.

Zebrania wiejskie w 2021 r.

Ze względu na pandemię COVID-19 spotkania mieszkańców podczas zebrań wiejskich zostały
ograniczone. W 2021 r. odbyło się 8 zebrań wiejskich, wszystkie w sprawie funduszu
sołeckiego (przyjęcie na rok 2022 i zmiana 2021).
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18.

Przestępczość w gminie

zakres danych

2019

2020

2021

stwierdzono przestępstw ogółem:

98

91

126

w tym popełnione przez nieletnich:

1

0

1

w tym wg poszczególnych kategorii przestępstw:

-

-

-

p-ko życiu i zdrowiu

8

8

5

p-ko wolności

1

2

0

p-ko bezpieczeństwu w komunikacji

19

22

27

p-ko mieniu

40

38

47

p-ko rodzinie i opiece

21

13

9

p-ko wiarygodności dokumentów

1

0

2

p-ko wolności seksualnej i obyczajności

2

1

6

z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

1

1

6

przestępstwa gospodarcze

3

0

15

inne

2

6

7

Działania profilaktyczne podejmowane przez policjantów Posterunku Policji w Ustroniu
Morskim:
- zajęcia profilaktyczne przeprowadzane w czerwcu 2021 w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Ustroniu Morskim dotyczące bezpieczeństwa uczniów w sezonie letnim,
- rozmowy profilaktyczne przeprowadzane przez dzielnicowych PP Ustronie Morskie z
rodzicami uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim pod kątem szkodliwości
i następstw spożywania napojów alkoholowych przeprowadzane w miesiącu czerwiec 2021,
- patrol wodny z jednostką ratownictwa wodnego na terenie plaż Gminy Ustronie Morskie z
uwagą na bezpieczeństwo plażowiczów,
- zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola w Ustroniu Morskim z zakresu bezpieczeństwa
na drodze przeprowadzone w październiku 2021 roku,
- kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych przeprowadzane wspólnie z pracownikami
GOPS pod kątem bezpieczeństwa osób w sezonie zimowym,
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- kontrola ul. Lotniczej w Sianożętach przeprowadzona w miesiącu lipcu 2021 roku pod kątem
zajmowania, przez osoby handlujące, pasa drogowego bez zezwolenia,
- kontrole wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Ustronie Morskie punktów prowadzenia
sprzedaży w sezonie letnim 2021 roku pod kątem stosowania się przez prowadzących
działalność do obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
- akcja znakowania rowerów dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie oraz zabezpieczenie
rajdu rowerowego w sierpniu 2021 roku,
- dodatkowo przez cały rok systematyczna praca dzielnicowych PP Ustronie Morskie z
osobami i sprawcami przemocy w rodzinie prowadzone w ramach procedury niebieska karta.

19.

Edukacja

W gminie Ustronie Morskie funkcjonuje jedna szkoła podstawowa.
Wydatki w gminie na oświatę w 2021 roku wynosiły 4.790.899,62 zł, z czego:
1) 3.227.499,00 zł (67,37 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu
państwa,
2) 194.165,93 zł (4,05%) z otrzymanych dotacji i wpłat własnych rodziców, w tym:
- 40.888,44 zł – dotacja na zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały
ćwiczeniowe,
- 26.813,80 zł – dotacja na realizację projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”,
- 6.528,64 zł – dotacja na realizację projektu „Angielski w kuchni”,
- 74.953,95 zł – dotacja na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”,
- 44.981,10 zł – wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów.
3) 1.369.234,69 zł (28,58 %) pokryto z budżetu Gminy Ustronie Morskie.
We wrześniu 2021 r. naukę w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej rozpoczęło 302
uczniów.
W przeliczeniu na 1 ucznia/uczennicę, wydatki na szkołę z budżetu gminy wyniosły 15.170,74
zł, z czego subwencja pokrywała 10.651,81 zł.
Na podstawie orzeczenia nr 47/2020/2021 przydzielono 10 godzin nauczania indywidualnego
w kl. 6.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 17 uczniów.
W szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
✓ obowiązkowego
języka

angielskiego

–
(kl.

1

-

8)

uczyło

się

302

uczniów

języka niemieckiego (kl. 7 - 8) uczyło się 86 uczniów
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✓ oraz dodatkowego – j. niemieckiego – (kl. 1 - 6) uczyło się 214 uczniów.
W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej zatrudnionych było 35 nauczycieli
(34 w przeliczeniu na pełne etaty) w tym 1 nauczyciel - urlop macierzyński, 1 w niepełnym
wymiarze godzin.
Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego: 1 bez stopnia awansu, 2 nauczyciel
kontraktowych, 14 nauczycieli mianowanych, 18 nauczycieli dyplomowanych.
W ciągu 2021 r. zatrudniono – 2 nauczycieli w tym 1 nauczyciela w niepełnym wymiarze
godzin.
Na jednego nauczyciela przypadało średnio 9 uczniów. W tym są nauczyciele na urlopach,
niepełnozatrudnieni, specjaliści typu pedagog, logopeda, nauczyciel wspomagający,
nauczyciele biblioteki, świetlicy, którzy nie prowadzą zajęć realizujących podstawę
programową. Biorąc pod uwagę nauczycieli przedmiotowców, przypada średnio 11 uczniów
na jednego nauczyciela.
W 2021 r. szkołę ukończyło 29 uczniów. Wszyscy pozostali uczniowie (262) uzyskali promocję
do kolejnej klasy.
Dyrektor szkoły w 2021r. przyznał 61 uczniom stypendia naukowe. Wyniosły one 8.000,00 zł.
153 uczniów (50,07 % wszystkich uczniów szkoły) dojeżdżało do szkoły zorganizowanym
przez gminę dowozem. 1 uczeń był dowożony przez rodziców (finansowany z budżetu gminy).
W roku 2021 organizację oraz przebieg procesu kształcenia i wychowania w zdecydowanym
stopniu determinowała sytuacja epidemiologiczna w kraju i wynikająca z tego konieczność
ograniczania funkcjonowania szkoły w trybie stacjonarnym.
Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii zostały opracowane na podstawie
Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek i dotyczyły:
organizacji zajęć w reżimie sanitarnym, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i
powierzchni, gastronomii oraz postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.
Kalendarium zmian w organizacji pracy szkoły wynikających z epidemii koronawirusa:
✓ od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie
stacjonarne, klasy IV-VIII - kształcenie na odległość;
✓ od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas – kształcenie na odległość,
✓ od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. – kształcenie na odległość
✓ od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. lekcje w trybie hybrydowym w klasach I-III. Uczniowie
z pozostałych klas mieli zajęcia na dotychczasowych zasadach.
✓ od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej wróciły do nauki w trybie stacjonarnym;
✓ od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej – nauka w
trybie hybrydowym;
✓ od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.
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Nauka w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęła się 1 września 2021 w systemie stacjonarnym.
W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii i potwierdzonymi przez SANEPID zakażeniami
wśród uczniów niektóre oddziały przechodziły na okresową naukę zdalną. Pozostali uczniowie
odbywali naukę w formie stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego wskazanego w
wytycznych GIS, MZ i MEiN i zaktualizowanych procedur bezpieczeństwa.
Szkoła była dobrze przygotowana na nauczanie zdalne. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły mogą bezpłatnie korzystać z usługi Office 365. W jego ramach mają dostęp m.in.
do: aplikacji edukacyjnych takich jak: Microsoft Teams, OneNote Class Notebook, Forms,
poczty z adresem w domenie edukacyjnej, Office Online (Word, Excel, Power Point), oraz
wielu innych nowoczesnych narzędzi do komunikacji i współpracy w chmurze, dostępnych w
dowolnym miejscu i czasie, z dowolnego urządzenia. Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalnie,
w formule online. Było to możliwe dzięki funkcjom udostępniania prezentacji i tablicy cyfrowej.
Podczas trwania zajęć zarówno uczniowie, jak i nauczyciel mogli komunikować się za pomocą
tablicy przy użyciu tekstu pisanego, audio lub wideo.
Najważniejszym zadaniem, realizowanym po powrocie do nauczania stacjonarnego, było
kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły. Szkoła realizowała je w oparciu o
przygotowane przez MEiN „Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców
oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek”.
Jednym z elementów takiego wsparcia było zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i
utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
zakresu kształcenia ogólnego. Szkoła dysponowała pulą godzin stanowiącą iloczyn liczby
oddziałów szkolnych (11 oddziałów kl. 4-8) oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej na
oddział, co dało łącznie 110 godzin. Zostały one przeznaczone na zajęcia z matematyki, języka
polskiego i języka niemieckiego.
Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych zintegrowano działania
profilaktyczne wynikających z programu profilaktyczno - wychowawczego z działaniami
przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie. Zintensyfikowane zostały działania
podejmowane przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa w celu rozpoznania
problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej oraz potrzeb uczniów w zakresie
budowania właściwych relacji społecznych w klasie.
Przeprowadzone zostały warsztaty/szkolenia zwiększające świadomość rodziców/opiekunów
w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci/uczniów wskutek izolacji społecznej
(„Szkoła Dla Rodziców”, webinarium pt. “Wspieraj rozsądnie, czyli jak towarzyszyć dziecku w
jego

drodze

edukacyjno-zawodowej”),

a

także

spraw

wychowawczych,

stanów

emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania
na nowo relacji interpersonalnych.
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Zespół wychowawczy razem z Radą Rodziców opracował Program WychowawczoProfilaktyczny, który jest dokumentem określającym działania nauczycieli i szkoły na rzecz
wspomagania rodziców w wychowaniu ich dzieci oraz wspierający uczniów rozwoju
osobistym. Program powstał w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i trudności
wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z
wieku

dorastania,

z

uwzględnieniem

zagrożeń

środowiskowych.

We

wrześniu

przeprowadzono Diagnozę czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania
narkomanii i podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych. Sformułowano wnioski i
zalecenia, które zostały wykorzystane do konstruowania Szkolnego Programu Wychowawczo
– Profilaktycznego.
Po okresie długotrwałej nauki zdalnej uczniów i braku bezpośrednich kontaktów ze
społecznością szkolną konieczne podjęte zostały działania wychowawcze, wspierające
kondycję psychiczną uczniów. Ich celem było zapewnienie optymalnej skuteczność odnośnie
ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie
reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeby szkoły. Program Wychowawczo –
Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących
w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i
czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem
substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych
oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym.
Wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej – czerwiec 2021
Świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymało 291
uczniów, w tym 119 uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
59 uczniów klas 1 - 3, to uczniowie wyróżniający się w nauce. W klasach 4 - 8 świadectwo
z wyróżnieniem otrzymało 91 uczniów, których średnia ocen rocznych wyniosła co najmniej
4,75.
Aż 6 uczniów uzyskało średnią 6,0. Szkołę z wyróżnieniem ukończyło 15 uczniów, czyli 50%
ósmoklasistów.
Spośród wszystkich klas najwyższe średnie ocen uzyskały klasy czwarte: 4a - 5,23; 4b - 5,21
i 4c - 5,16. W klasach starszych najwyższe wyniki osiągnęła klasa 8a - 5,05.
Wszystkie klasy zakończyły rok szkolny ze średnią powyżej 4. Średnia wyników
nauczania w szkole wyniosła 4,71.
8 uczniów uzyskało 100% frekwencję, nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej ani podczas
nauki stacjonarnej ani zdalnej. Klasy z najwyższą frekwencją to klasa 4b - 95,13%, 4c - 94,91%
i 1a - 93,45. Frekwencję niższą niż 90% miały klasy 1b, 2a, 3a, 7a i obie klasy 8.
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Wzorowe zachowanie uzyskało 55 uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej (46% wszystkich
uczniów klas 1 - 3). Zachowanie 74 uczniów klas 4 - 8 zostało ocenione jako wzorowe, 64
uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 21 dobrą, 11 poprawną i 2 nieodpowiednią.
Na koniec roku szkolnego przyznane zostały nagrody indywidualne: tytuł Prymusa - dla 6
uczniów z klas 4 i 6, którzy otrzymali na koniec roku średnią ocen 6,00, tytuł Ucznia z Klasą
przyznano uczniowi z klasy 8.
Egzamin ósmoklasisty
W 2021 roku egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań
egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w
podstawie programowej. Uczniowie mieli też więcej czasu na opanowanie i powtórzenie
zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin odbył się w ostatnim tygodniu
maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.
Nasi uczniowie osiągnęli dobre wyniki ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych:
✓ język polski 59% (średnia w województwie zachodniopomorskim 55,58%);
✓ matematyka 45,14% (średnia w województwie zachodniopomorskim 42,2%);
✓ język angielski 66,32% (średnia w województwie zachodniopomorskim 63,26%);
✓ język niemiecki 90% (średnia w województwie zachodniopomorskim 43,35%).
Wyniki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej są lepsze od wyników w województwie i
w powiecie.
SZKOŁA

POWIAT

WOJ.

KRAJ

POLSKI

59

56

56

60

MATEMATYKA

45

41

42

47

ANGIELSKI

66

66

63

66

NIEMIECKI

90

52

46

49

Wyniki gminy na tle gmin powiatu kołobrzeskiego
Ustronie

Dygowo Gościno Kołobrzeg

Morskie

Kołobrzeg

M

G

Rymań Siemyśl

język polski

59

54,49

53,24

56,65

64,03

48,24

58,74

matematyka

45,14

36,68

33,04

43,55

37,47

33,45

40,15

66,32

53,91

57,63

69,73

58,23

51,33

69

język
angielski
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Warto zauważyć, że tylko gmina Ustronie Morskie i miasto Kołobrzeg znajdują się w
pierwszej trójce wyników ze wszystkich części egzaminu. Nasi uczniowie byli najlepsi z
matematyki, znaleźli się na drugim miejscu z języka polskiego i na trzecim z języka
angielskiego.
Sukcesy uczniów
Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej uczniom udało się skorzystać z możliwości udziału
w konkursach, turniejach i zawodach sportowych. Do największych osiągnięć uczniów można
zaliczyć uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego przez
ucznia klasy 8 oraz tytułów finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego przez
dwoje uczniów i finalistki Konkursu Języka Angielskiego przez jedną uczennicę.
Wymienione

konkursy

są

konkursami

przedmiotowymi

organizowanymi

przez

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W kolejnej edycji tych konkursów dwie uczennice
klasy 8 zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.
✓ Międzynarodowy Konkurs matematyczny Kangur - 1 nagroda, 4 wyróżnienia,
✓ Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego The Big Challenge - 3 laureatów,
✓ Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX - 3 laureatów kl. 7-8, 2 laureatów kl. 3
✓ Konkurs Nauk Przyrodniczych “Świetlik” - 2 nagrody, 5 wyróżnień
✓ III miejsce w VIII edycji wojewódzkiego konkursu zorganizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Poszukiwacze smaków”
✓ Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym: „Pokażę Wam jak zdrowo
o siebie dbam!”- dla uczniów szkół podstawowych klas 1-4, którego organizatorem był
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie
✓ Wojewódzki konkurs historyczny “Wokół symboli

narodowych z Kasztanką

Piłsudskiego w tle” – 6 laureatów
✓ „Moja czysta okolica” Konkurs Gminy Dygowo w ramach kampanii nt "Gospodarka o
obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu” - 9 uczniów nagrodzonych
✓ Gminny konkurs Dlaczego warto pomagać? – I i II miejsce Memoriał Lekkoatletyczny
im. Michała Barty - 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale, Powiatowe Sztafetowe Biegi
Przełajowe - II i III miejsce,
✓ Wojewódzkie zawodach Otylia Swim Cup 2020 - 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale.
✓ Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych - I miejsce drużyny
dziewcząt (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), III miejsca drużyn dziewcząt i chłopców
(Igrzyska Dzieci)
✓ Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju w ramach IMS (roczniki 2007 - 2008) - Trzecie
miejsca drużyn dziewcząt i chłopców
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✓ Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej w ramach Igrzysk Dzieci (rocznik 2009 i mł.)
- II miejsce drużyny dziewcząt
✓ Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - I miejsce
drużyny dziewcząt
✓ Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu Drużynowym w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk
Młodzieży Szkolnej - wszystkie cztery nasze drużyny wywalczyły I miejsca.
Szkoła jest organizatorem konkursu literackiego Moja mała Ojczyzna (odbyła się 19. edycja),
jestem jej częścią, oraz konkursu plastycznego Mój dom. Moja ojczyzna. Moja Europa
(28.edycja) objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Fot. Uczniowie podczas zajęć w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”

20.

Dowóz dzieci do szkoły i przedszkola

W 2021 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 18 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r. Koszt zadania w 2021 r. wyniósł 125.430,19 zł brutto. Średnia liczba dzieci objęta
dowozem wyniosła 148 uczniów + 11 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 7 umów na
dowóz dzieci niepełnosprawnych. Łączny koszt dowozu wyniósł 11.456,68 zł. Ponadto
zawarta była umowa na świadczenie usług przewozu dla uczniów na zajęcia szkolne
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w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „OKRUSZEK” w Kołobrzegu - styczeńczerwiec: 4 dzieci, wartość umowy 10.090,00 zł.

21.

Przedszkole

W 2021r. w gminie Ustronie Morskie funkcjonowało 1 przedszkole. Do przedszkola
uczęszczało 125 dzieci, w tym 62 dziewczynki i 63 chłopców.
Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
•

Rocznik 2019 – 2 dzieci, w tym 2 chłopców

•

Rocznik 2018 – 22 dzieci, w tym 11 dziewczynek, 11 chłopców

•

Rocznik 2017 – 35 dzieci, w tym 17 dziewczynek, 18 chłopców

•

Rocznik 2016 – 33 dzieci, w tym 17 dziewczynek, 16 chłopców

•

Rocznik 2015 – 31 dzieci, w tym 17 dziewczynek, 14 chłopców

•

Rocznik 2014 – 2 dzieci, w tym 2 chłopców

W 2021 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała: na dzień 31.12.2021 r. –
2.034.826,62 zł.
Przedszkole zrealizowało następujące inicjatywy:
•

liczne konkursy plastyczne : lampion z dyni, moja ulubiona zabawka, wielkanocna
ozdoba, Ogólnopolski – leśne skrzaty

•

Dzień dyni

•

Dzień misia

•

Andrzejki

•

Jarmark świąteczny

•

imprezy i uroczystości z udziałem zaproszonych gości, przedstawicielami urzędu
gminy ( zakończenie roku przedszkolnego, mikołajki, dzień dziecka itp.)

•

urodziny Kubusia Puchatka

•

powitanie wiosny

•

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

•

Uroczyste akademie o tematyce patriotycznej: ,,Stańmy do hymnu”(akcja MEiN)
– z okazji Dnia Niepodległości oraz ,, Dnia konstytucji 3maja”

Przedszkole zrealizowało następujące programy:
•

Programu: ,,Czyste ząbki mamy, marchewkę zjadamy” – grupy I, II

•

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Gramy zmysłami” – grupy I, II

•

Program autorski ,,Ja i przyroda” p. Sylwia Glińska, K. Husarz
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•

Program autorski ,,Komunikacja – edukacja - ruch” p. Mirosława Paluszkiewicz

•

Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Wyzwania Teodora”( II edycja)– p. S. Glińska, K.
Husarz

•

Program,, Czyste powietrze” – grupa IV, V,

•

Akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom”

•

(Program ,,Kreatywny przedszkolak”- p. Estera Duszkiewicz)

•

Program adaptacji dziecka w przedszkolu- p. Estera Duszkiewicz,

•

Programy współpracy z rodzicami – wychowawcy grup

•

Program autorski ,,Tańczące przedszkolaki” Alina Gajewicz

•

Wdrażanie pedagogiki planu daltońskiego – wszyscy nauczyciele

•

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Poznajemy kontynenty – podróże w różne świata
strony” - grupa II i III
Z udziałem rodziców:

•

Mikołajki, Zajączek, bal karnawałowy (z animatorami zabaw)

•

Występ dla dzieci pani Z. Cichy ,,Czary mary”

•

,,Cała Polska czyta dzieciom”
Udział w akcjach charytatywnych :

➢ zbiórka darów ,,szlachetna paczka”
➢ zbiórka karmy do schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu
➢ pieczenie pierników w przedszkolu
➢ akcja MEiN ,,Razem na święta”- S. Glińska, K. Husarz, A. Cieszkowska
➢ współpraca z domem samotnej matki w Koszalinie – zbiórka darów- K. Husarz
➢ ,,Góra grosza” D. Kubiak
➢ sprzątanie świata
➢ współpraca z lokalnymi instytucjami: Klub seniora, GOK, biblioteką – w zakresie rozwoju
czytelnictwa, ośrodkiem zdrowia, GOSiR , policją, strażą pożarną (ochotniczą i
powiatową), strażą graniczną w zakresie podnoszenia świadomości bezpieczeństwa i
profilaktyki, urzędem gminy – ubieranie choinki na placu przed urzędem
➢ sołectwem i GOK – w zakresie ochrony środowiska realizacją projektu ,,Ale zielnik” oraz
jarmarku świątecznego.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
➢ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – wszyscy nauczyciele
➢ teatrzyki o tematyce profilaktycznej
➢ spotkania z policją
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➢ z pracownikami służby zdrowia, straży granicznej
➢ zajęcia dla dzieci uzdolnionych – wszyscy nauczyciele
➢ terapia logopedyczna – p. Mariola Ostrowska
➢ terapia pedagogiczna, rewalidacja – p. Mirosława Paluszkiewicz
Przedszkole funkcjonowało zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
W ciągu roku placówka została wyposażona w sprzęt i środki do utrzymania czystości,
higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19, opracowane i wdrożone zostały
procedury, przeszkolony personel i nauczyciele.
Rok 2021 był również ciężkim okresem dla pracowników przedszkola, praca w pełnym
reżimie sanitarnym. W ciągu roku zmieniana była organizacja pracy, dostosowywana do
frekwencji dzieci i pracowników, kwarantanny, nauczyciele i pracownicy administracji również
pracowali zdalnie.
Jednakże Dyrektor przedszkola i zatrudnieni w jednostce pracownicy poradzili sobie z
zaistniałą sytuacją wzorowo.
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22.

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 2021 roku funkcjonowała Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie i jej filia w
Rusowie.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 27. 380 woluminów, zaś na koniec roku
– 27.725 wol. (w 2021 roku do biblioteki wpłynęło 1278 woluminów, ale 933 książek usunięto
z księgozbioru). W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 7,5 na
dzień 1 stycznia 2021 r oraz 7,6 na dzień 31 grudnia 2021 r.
W 2021 biblioteka zapewniła możliwość wypożyczania audiobooków, z czego skorzystały
3 osoby. Zbiory audiowizualne w 2021 r nie zostały powiększone.
Natomiast od września 2021 roku biblioteka należy do Konsorcjum Zachodniopomorskiego i
opłaca dostęp do ebooków i audiobooków na platformie Legimi. Czytelnicy, którzy pobiorą
kody, maja nieograniczony dostęp do 60 tysięcy tytułów.
Na koniec roku 2021 zarejestrowano 798 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 2021
liczba ta wynosiła 781 czytelniczek i czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych
bibliotek skorzystało 11.531 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 13.193
książek oraz 1390 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.
W 2021 roku biblioteka zorganizowała między innymi następujące wydarzenia :
 Dla miłośników historii lokalnej, przygotowano serię #Ustronie Dawniej i Dziś.
 Z okazji Tygodnia Bibliotek, organizowanego pod hasłem : Znajdziesz mnie w
bibliotece przybliżyliśmy sylwetki osób pracujących oraz współpracujących z naszą
biblioteką
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 Rok 2021 był dla naszej instytucji rokiem szczególnym, gdyż w nim przypadł jubileusz
75-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie, której istnienie i tradycja sięgają
roku 1946. Z okazji 75-lecia naszej biblioteki, od 3 maja (tj. symbolicznej daty jej
powstania) umieszczaliśmy w naszych mediach społecznościowych nieco informacji
dotyczących jej historii, zapraszając naszych czytelników do odbycia podróży w
przeszłość Ustrońskiej Książnicy. Finałowa impreza „TORT DLA JUBILATA”
zakończyła szereg działań, które były rozłożone w czasie trwania jubileuszowego roku.
 4 września biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu “Moralności Pani Dulskiej”.
 W październiku i listopadzie nasza biblioteka realizowała zadania projektu BLISKO pod
nazwą „Robocza”
- 20 października odbyło się spotkanie pt. ”Fikcja literacka zawarta w książce Mai
Lunde Historia pszczół, a 31 w ogrodzie GOK-u odbyły się warsztaty , na których
można było zobaczyć prawdziwy ul, a także stworzyć wspólny karmnik dla pszczół.
- 4 listopada młodzież, biorąca udział w warsztatach „Teatr pod Mikołajkiem”,
przedstawiła fragmenty „Ballad i romansów”, lektury Narodowego Czytania w 2022 r.
- 24 listopada odbyło się Forum Wymiany Doświadczeń czyli spotkanie liderów,
działających prężnie na rzecz rozwoju Ustronia Morskiego.
 W trakcie roku biblioteka wzięła również udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka
”Przerwa na wspólne czytanie” i otrzymała książki dla dzieci o wartości 500 zł. oraz w
projekcie „Z książką na start”, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – Wielki człowiek”.
Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000
zł , w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025 BLISKO. Wkład własny w wysokości 11.200 zł biblioteka otrzymała od Gminy Ustronie
Morskie.
W wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę wzięło udział 1061 mieszkańców.
Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 5.300,00 zł.
W 2021 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
260.600,00 zł.
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23.

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.
Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan
finansowy na 2021 r przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Ustronie
Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r.
W planie działalności na 2021 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w
kwocie 990.000,00 zł oraz inne wpływy w kwocie 49.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym
GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości 74.134,19 zł co stanowi
149,77% planu wpływów na 2021 rok. Osiągnięte wpływy stanowią w większości zwrot z
refakturowania za media. W mniejszej części wynajem świetlic, dzierżawa, plakatowanie,
odsetki, darowizny na działalność statutową, dofinansowanie z Funduszu Pracy do kształcenia
ustawicznego pracowników.
Instytucja Kultury w bieżącym roku realizowała projekt finansowany z obcych środków:
Równać Szanse – Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
Fora Lokalne – Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności;
kształcenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Urzędu
Pracy w Kołobrzegu.
Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 8/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
został dostosowany do bieżącej sytuacji instytucji.
Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie

1.

Dotacja podmiotowa na wydatki
bieżące

2.

Dotacja celowa

3.

Wpływy własne według źródeł

Plan na 2021r.

Plan po
zmianach 2021

Wykonanie 2021

990.000,00

990.000,00

990.000,00

9.500,00

15.556,00

15.556,00

14.000,00

16.800,00

16.800,00

3.1 Wynajem pomieszczeń- świetlice

4.000,00

2.550,00

2.550,00

3.2 Dzierżawa terenu i mienia

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.750,00

6.750,00

3.3 Otrzymane spadki i darowizny:
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3.4 Wpływy z działalności kulturalnej
4.

Inne
Razem wpływy

4.000,00

1.500,00

1.500,00

26.000,00

47.074,93

47.074,93

1.039.500,00

1.069.430,93

1.069.430,93

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 w 2021 r. przez Gminny Ośrodek Kultury
w Ustroniu Morskim stanowiła 100 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora.
Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą 1.065.190,19 zł.

Stan zatrudnienia na dzień wynosił 01.01.2021 – 7,5 etatu (liczba pracowników – 9 osób)
Stan zatrudnienia na dzień zwiększył się i wynosił 31.12.2021 – 8,5 etatu (liczba pracowników
– 10 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, sprzątaczka,
od 15.03.2021 – Instruktor Animacji Społecznej).
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
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Wydatki świetlic wiejskich:
Lp.

Przedmiot utrzymania
1.ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE
Usł. Telekomunikacyjne

Wykonanie na
31.12.2021r.
20.491,27
642,88

gaz

6.149,73

energia elektryczna

5.154,39

zużycie wody

714,94

Wywóz nieczystości

381,00

Podatek od nieruchomości
Serwis pieca

450,00

Materiały plastyczne, śr.czystości itp.

ŚWIETLICA KUKINKA

2.

3.999,55

Internet

2.998,78

5.253,11
564,00

gaz

1.887,25

energia elektryczna

1.020,97

zużycie wody

444,13

Podatek od nieruchomości
inne

99,35

ŚWIETLICA KUKINIA

3.

1.237,41

energia elektryczna

9.936,68
6.527,36

zużycie wody

151,66

Podatek od nieruchomości

1.649,31

Naprawa piekarnika

1.308,35

Powitanie wakacji – wata i popcorn

ŚWIETLICA GWIZD

4.
Energia elektryczna
Zużycie wody

300,00

14.301,36
10.954,50
32,50

Wywóz nieczystości

228,60

Podatek od nieruchomości

677,60

Naprawa elektryki

1.230,00
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Lp.

Przedmiot utrzymania

Wykonanie na
31.12.2021r.

Przyłącze sieci gazowej

1.178,16

W ramach działalności podstawowej GOK w roku 2021 działały pracownie i zespoły:
Plastyczna - prowadzona przed Dorotę Waligórę
Muzyczna – prowadzona przez Jana Sokolnickiego.
W pracowni muzycznej działały zespoły:
Złota Rybka
Kapela Złotej Rybki
Narybek
Kwartet Saksofonowy
ZMORKA
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 do jesieni 2021 była Wiktoria Ostrowska, obecne jest Waldemar Tomoń.
SOD „MORKA” prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:
Trąbka
Saxhorn
Saksofon
Puzon
Tuba
Zestaw perkusyjny z perkusjonaliami
Flet poprzeczny
Klarnet
Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami
muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla
członków orkiestry, warsztaty. Próby w sekcjach instrumentów odbywają się 3 razy w
tygodniu, zajęcia indywidualne z instruktorami minimum raz w tygodniu, próba całości
orkiestry raz w tygodniu 3 godziny.
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Tabela Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.
Wykonanie

Przedmiot utrzymania

na 31.12.2021r.

STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”
1.1. Umowy zlecenie i pochodne (na dzień 31.12.2021 - 5 instruktorów gry na 67.290,37
instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, saksofon, bas i perkusja, puzon oraz
kierownik orkiestry. Do 31.08.2021 – był instruktor perkusji i kapelmistrz)
1.2. Materiały czyli art. Które się zużywają podczas gry i wymagają okresowej wymiany 8.013,98
np. ustniki do klarnetu i saksofonu, ustniki, ligaturka, stroiki, serwis puzonu, toner
i bęben do drukarki, uzupełnienie ubioru orkiestry oraz naprawa instrumentów
1.3

Warsztaty wyjazdowe dla orkiestry (nocleg i wyżywienie)

14.740,00

1.4

Paczki dla dzieci z orkiestry

1.428,66

1.5

Kalendarze - wydruk

1.284,12

RAZEM

92.757,13

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Wydatki na pracownię plastyczną
Przedmiot utrzymania

Wykonanie na 31.12.2021r.

PRACOWNIA PLASTYCZNA
1.1. Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)

45.189,21

1.2. Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np.
farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.

5.093,86

1.3

Plener malarki w Olkuszu i Ustroniu

2.738,76

1.4

Albumy do pracowni plastycznej

2.000,00

RAZEM

55.021,83

POZOSTAŁE WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Pozostałe wydatki na działalność statutową na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczą zakupów
niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.
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Pozostałe wydatki na działalność statutową:
Przedmiot utrzymania

Wykonanie na 31.12.2021r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1.1. Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w
tygodniu

5.600,00

1.2. Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe –
masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia
dwa razy w tygodniu

25.949,50

1.3

Umowa zlecenie + pochodne – prowadzenie grupy teatralnej

1.759,20

1.4

Umowa zlecenie dla dwóch osób na wykonanie koncertów w
sezonie letnim na scenie GOK

4.250,00

1.5. Opłata za udział w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym
polskiej Piosenki

70,00

1.6. Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów
filmowych

3.040,56

1.7. Audio i video „W marcu jak w garncu”

5.593,00

1.8. Opłata za udział w Dance Festiwal, przewóz i nocleg
uczestników

2.788,50

1.9

2.000,00

Warsztaty w Czaplinku - Transport

1.10 Festyn na zakończenie lata (zespół, usł.elektryka, scena,
nocleg i transport dla zespołu)

15.797,00

1.11 Warsztaty dla instruktorów GOK

3.000,00

1.12 Usł. Gastronomiczna – 11 Listopada

5.000,00

1.13 Turniej tańca – nocleg zespołu Perły Bałtyku

2.000,00

1.7. Rekwizyty, poczęstunki i upominki na spektakle,
zakończenie roku i inne drobne opłaty, warsztaty muzyczne,
przewozy grupy teatralnej, kalendarz imprez, opłata za
prawa artystyczne itp.

3.771,36

1.8. Zakup skrzypiec i kolumn mobilnych, tablica do sali
muzycznej

4.191,36

RAZEM

84.810,48

Ograniczenia dotyczące organizowania wydarzeń z publicznością, zakaz prowadzenia
stacjonarnych zajęć z edukacji kulturowej, zakaz organizowania imprez okolicznościowych –
które obowiązywały do maja 2021 roku, sprawiły, że większość zajęć była prowadzona w
formule zdalnej, a przeniesione z wiosny i jesieni 2020 roku opłacone rezerwacje świetlic
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wiejskich na imprezy rodzinne były przenoszone na okres po zmianie obostrzeń
pandemicznych.
Stan pandemii nie zwolnił GOK z utrzymywania zarządzanych przez Ośrodek świetlic
wiejskich, w tym oddanej po remoncie świetlicy w Gwiździe, której faktyczne koszty utrzymania
były niemożliwe do dokładnego przewidzenia.
Mimo obowiązującego do końca czerwca zakazu prowadzenia stacjonarnych zajęć z edukacji
kulturowej udało się utrzymać ciągłość pracy wszystkich pracowni, a korzystając z przepisów
dotyczących prób artystycznych, także pracę zespołów muzycznych, grupy teatralnej i
orkiestry dętej.
W roku 2021 w strukturach GOK działały:
•

Pracownia muzyczna – Zespół Złota Rybka, Zespół Narybek, Zespół Zmorka, Kapela
Złotej Rybki

•

Pracownia Plastyczna Doroty Waligóry

•

Pracownia Plastyczna Sonii Ginelli

•

Pracownia Fotograficzna

•

Świetlica dla dzieci młodszych w Rusowie

•

Świetlica dla dzieci starszych I młodzieży w Rusowie

•

Konsultacje dla NGO

•

Teatr GOQ

•

Strażacka Orkiestra Dęta Morka

W roku 2021 w GOK prowadzone były zajęcia:
•

Taneczne dla dorosłych, prowadzenie Roman Filus

•

Taneczne dla dzieci, prowadzenie Marcin Grzybowski

W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi odbywały się zajęcia:
•

Gordonki (zajęcia muzyczne dla naj-najów), prowadzenie Maja Lewicka (prowadzone
do końca czerwca 2021)

•

Emisja głosu, prowadzenie Ewa Szydłowska (prowadzone do końca czerwca 2021)

•

Gitara i cajon, prowadzenie Aleksandra Piechota (prowadzone od wrześna 2021)

•

Taniec towarzyski, prowadzenie instruktorzy ze stowarzyszenia Amber (prowadzone
od września 2021).
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24.

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.
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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 121 druhów (w tym mężczyzn 103,
kobiet 18) wspierających 19, 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.

25.

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

(GOSIR). W planie finansowym na rok 2021 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie
6 658 381,00 zł oraz wpływy w wysokości 3 060 156,00 zł. Zostały one wykonane zgodnie z
założeniami w 105,79%.

W 2021 r. stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
zwiększył się o 1 osobę zatrudnioną w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w
Kołobrzegu na organizacje robót publicznych. Umowa została zawarta na okres od 04 maja
2021 r. do 03 lutego 2022 r. Jednostka dodatkowo zatrudnia dwie osoby w celu zastępstwa
pracownika spowodowanego długotrwałą chorobą.
Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r.:
Ogółem 44 osoby, w tym 15 kobiet i 29 mężczyzn
Wykształcenie

Kobieta

Mężczyzna

Wyższe

1

4

Średnie

7

7

Zawodowe

7

17

Podstawowe

-

1

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 4.553,22 zł.
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W 2021 r. w szkoleniach uczestniczyło 4 pracowników administracji. Na ten cel poniesiono
wydatki w kwocie 1.218,53 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej,
opłata za druki meldunkowe
Zadanie wykonane w związku z określeniem inkasentów Uchwałą Nr XII/107/2015 Rady
Gminy z dnia 29 października 2015 rok oraz Uchwałą Nr XX/107/2015 Rady Gminy z dnia 29
października 2015r.
Od dnia 01.05.2021r. opłata miejscowa możliwa jest do wniesiena za pomocą aplikacji
TRAVELHOST. W 2021r. wpływ z tytułu opłaty miejscowej wynosił 1.137.373,00 zł (w roku
2020 - 917 587,66 zł).
W 2021r. z obiektu CSR Helios skorzystało 73 628 osób. Wpływ ze sprzedaży usług z CSR
Helios na koniec 2021r. wyniósł: 881.428,25 zł. (rok 2020 - 579 947,22 zł).
Dochód uzyskany z budynku zaplecza stadionu sportowego osiągnął: 130.879,37 zł. (rok
2020 - 46 647,63 zł.) .
Z wynajmu płyty boiska sportowego uzyskaliśmy dochód w kwocie: 57.013,89 zł (rok 2020 21 370,35 zł), natomiast z wynajmu euroboiska kwotę: 122.107,47 zł (rok 2020 - 67 944,46
zł).
Znaczący wpływ na taki stan przychodów miała panująca epidemia COVID-19, która
spowodowała czasowe zamknięcie obiektów oraz ograniczenia ilościowe odwiedzających
gości do 50% pojemności obiektów. W ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa
na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia, PublicznegoPaństwowego Zakładu Higieny, kontynuowano działania zmierzające do ograniczenia
epidemii COVID-19, przestrzegano przebywanie w strefach bezpiecznych. Na bieżąco
uzupełniano środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące),
przestrzegane zasady dystansu społecznego. Prowadzone kontrole przez pracowników
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu potwierdziły
przestrzeganie

zasad

higieny

i

właściwe

zabezpieczenie

CSR

Helios

przed

rozprzestrzenianiem się wirusa.
Jednostka zrealizowała następujące zakupy inwestycjne:
W 2021 roku wykonano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu
specjalistycznego dla Gosir
•

Zamiatarka Hako - 57 810,00 zł,

•

Śmieciarka Mercedes - 30 627,00 zł,

•

Frezarka do pni -12 250,00 zł.
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26.

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.
Zysk ze sprzedaży w 2021 roku wyniósł 71.612,73 złotych, podczas gdy w roku 2020 spółka
wykazała zysk w wysokości 11.523,77 złotych. Zatem zysk ze sprzedaży w roku 2021 był
wyższy o 621,4% niż w roku 2020.
Biorąc pod uwagę cały rok 2021, zwiększenie przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu
do roku 2020, spowodowane było przede wszystkim wyższymi średnimi cenami
jednostkowymi (MWh) na Towarowej Giełdzie Energii.
W zakresie usług serwisowych świadczonych przez Spółkę, porównując rok 2021 do roku
2020, 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 2021 wielkość produkcji wyniosła 836,400 MWh, natomiast w
roku 2020 wyniosła 935,392 MWh, co oznacza spadek o 11,8% rok do roku.

27.

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

prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W roku 2021 – 83 osoby za
pośrednictwem tut. Urzędu założyło firmę, 216 osób dokonało zmian we wpisie, 407 zawiesiło
działalność, 367 wznowiło

prowadzenie działalności, 41 osób zakończyło i wykreśliło z

ewidencji prowadzenie działalności. Razem w roku 2021 przyjęto 1105 wniosków.
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28.

Planowanie przestrzenne

Na początku 2021 r., podobnie jak i roku 2020 miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego objętych było 40,6 % powierzchni gminy, a na koniec roku wartość ta nie uległa
zmianie.
Ostatnia ocena aktualności planów miejscowych oraz studium dokonana była we wrześniu
2019 r. opracowaniem: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Ustronie
Morskie, ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych, wieloletnie programy
sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium”.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętym
uchwałą nr XLV/370/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 września 2018 r. wskazano
4 obszary wyznaczone do opracowania planów miejscowych:
- obszar zwartej zabudowy wsi Rusowo wraz z zabytkowym parkiem podworskim i częścią
przyległych terenów przeznaczonych w studium pod zainwestowanie oraz terenów rolnych i
cennych przyrodniczo,
- obszar zwartej zabudowy wsi Kukinia wraz z częścią przyległych terenów przeznaczonych w
studium pod zainwestowanie oraz terenów rolnych i zabytkowego cmentarza,
- obszar rolniczy położony w południowej części wsi Bagicz, pomiędzy linia kolejową a
terenami Kołobrzeskiego Lasu,
- obszar rolniczy położony we wschodniej części wsi Wieniotowo, w rejonie Łasińskich Łąk,
ograniczony od północy i wschodu granicą gminy, od południa drogą krajową, a od zachodu
granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2021 roku podjęto uchwałę:
Nr XL/296/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dojście do morza – Rolna” w
Ustroniu Morskim (plan nie powiększa powierzchni terenów objętych miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, ponieważ został uchwalony w miejsce
obowiązującego planu).
W 2021 r. wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja
ta dotyczyła: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 503/2, 540/25,
550/1, 549, obręb Ustronie Morskie.
W 2021 roku wydano 20 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 3 zmiany decyzji, 2
odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy, 5 decyzji o przeniesieniu decyzji na rzecz
innej osoby, 4 decyzje dla zabudowy mieszkaniowej, 3 decyzje dla fotowoltaiki, 1 decyzja dla
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 1 decyzja dla budowy sieci wod-kan, 1
decyzja dla budowy budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej.
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Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego to 73 dni.
Ilość wydawanych wypisów i wyrysów z mpzp: 143
ilość zaświadczeń związanych z obrotem nieruchomościami: 208
ilość wniosków w sprawie zmiany planu/studium: 34
ilość wniosków w sprawie zagospodarowania przestrzennego: 21

29.

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości ustalona i naliczona w
2021 roku:
Opłata adiacencka 2021 r
Ilość prowadzonych postępowań:

16

Ilość wydanych decyzji:

11

Ilość decyzji ustalających opłatę:

10

Decyzje umarzające:

1

Decyzje zaskarżone do SKO:

0

Suma kwot opłat adiacenckich [zł]:

97 512,00

W roku 2021 wszczęto 12 postępowań administracyjnych, z tych postępowań zostało
wydanych 8 decyzji (w tym jedno umarzające postępowanie), 3 postępowania wciąż są
prowadzone, a 3 decyzje były wydane w związku z postępowaniami z roku 2020. Jedno
postępowanie z roku 2020 jest nadal prowadzone.

Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastru ktury technicznej
ustalona w 2020 i 2021 roku:

OPŁATA ADIACENCKA - infrastruktura

Ilość prowadzonych postępowań:
Ilość wydanych decyzji:
Ilość decyzji ustalających opłatę:
Decyzje umarzające:

2020
4
2
2
0

2021
4
2
2
0

str. 87

Decyzje zaskarżone do SKO:
Suma kwot opłat adiacenckich [zł]:

0
8.559,00

0
6.432,00

Decyzje ustalające opłatę adiacencką w 2020 roku zostały wydane w miesiącu grudniu, a
ostateczne stały się w roku 2021. Wszystkie decyzje wydane w roku 2020 oraz 2021 związane
były ze wzrostem wartości nieruchomości dla których ustalono warunki zabudowy, a
posiadające dojazd od publicznych dróg gminnych położonych w miejscowości Gwizd i
miejscowości Grąbnica.

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,
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.

30.

Gospodarka nieruchomościami:

Powierzchnia ewidencyjna Gminy Ustronie Morskie wynosi: 5 702 ha
Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 261,6953 ha, w tym:
✓ grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 61,3831 ha,
✓

oddane w trwały zarząd o powierzchni: 8,5090 ha,
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które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia, Rusowo, Sianożęty Ustronie
Morskie i Wieniotowo.
Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia
się następująco ( bez nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ):
Opis mienia według grup Powierzchnia
rodzajowych
ha
Grunty komunalne ogółem:
200
w tym:
Drogi
115
Ti,Tp
4
Tereny zabudowane
16
Tereny rekreacyjno
11
wypoczynkowe
Grunty leśne
26
Inne
28
Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się
następująco:
Lp

1
2
3
4
5
6
7
8

Obręb

Powierzchnia ha W tym oddanych w:

Bagicz
Gwizd
Kukinia
Kukinka
Rusowo
Sianożęty
Ustronie Morskie
Wieniotowo

66,9729
5,0718
18,0950
7,9678
41,7171
17,8947
87,2722
16,7038

użytkowanie
trwały zarząd
wieczyste (ha)
(ha)
44,1785
0,87
0
0
0
0
0
0
0
0,5148
0,0096
0
7,9087
7,1242
9,2863
0

Zbywanie nieruchomości w roku 2021
W roku 2021 przeprowadzono 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości.
Sprzedano ogółem 2,0554 ha w tym :
a) w drodze przetargowej
Lp.

Obręb ewidencyjny/położenie

Numer działki

Powierzchnia
ogólna (ha)

1

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1261

0,0806

2

Rusowo

136/6

0,1435

3

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1259, 1260

0,1604

4

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1267

0,0806

5

6

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II
Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1262,1263,1264,
1265
1272

0,3218
0,1148
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7

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1271

0,0909

8

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1266

0,0803

9

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1269, 1270

0,1833

10

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1274, 1275

0,1609

11

Ustronie Morskie ul. Spokojna / Graniczna

824/2 , 824/4

0,1601

12

Ustronie Morskie ul. Księcia Jerzego II

1273

0,0877

13

Wieniotowo ul. Grabowa

1/7

0,3821

Razem

2,0470

b) w drodze bezprzetargowej
Lp.

Obręb ewidencyjny/położenie

Numer działki

Powierzchnia
ogólna (ha)

Ustronie Morskie ul. Bolesława Chrobrego

1

259/58

Razem

0,0084
0,0084

Nabywanie nieruchomości
a) w ramach umów cywilno - prawnych
Lp.

Obręb ewidencyjny/położenie

Numer działki

Powierzchnia
ogólna (ha)

1

Ustronie Morskie ul. Osiedlowa

2
3

1134

0,0627

Sianożęty ul. Sztormowa (promenada)

162/22 , 162/24

0,0540

Ustronie Morskie ul. Osiedlowa

203/5

0,0060

Razem

0,1227

b) z mocy prawa ( w wyniku podziału nieruchomości)
Lp.

Obręb ewidencyjny/położenie

Numer działki

Powierzchnia
ogólna (ha)

1

Ustronie Morskie ( ul. Słoneczna)
Razem

435/27

0,2903
0,2903

Wierzytelności zabezpieczone hipoteką
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 użytkowania wieczystego w
prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów
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rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi:
1.460.760,00- zł.

Dzierżawa mienia gminnego
Ogółem w 2021 r. wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem:
a) ogródki przydomowe: 0,0641 ha,
b) działalność gospodarcza: 0,7947 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,1748 ha
c) grunty rolne: 7,1123 ha
Z tytułu dzierżawy i opłat za media uzyskano w 2021 r. dochód w łącznej wysokości:
538.846,10 – złotych brutto.
W 2021 roku zostały zawarte umowy obejmujące tereny pasa technicznego:
a) dzierżawy nr GN.6845.00063.2020 z dnia 07 lipca 2021 r. ( ze zm.) - zawarta pomiędzy
Skarbem Państwa-Starostwem Powiatowy w Kołobrzegu przy udziale Urzędu
Morskiego w Szczecinie) a Gminą Ustronie Morskie,
b) użyczenia nr AG/C 14/18 z dnia 21 maja 2018 r. ( ze zm.) - zawarta pomiędzy Skarbem
Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie, a Gminą Ustronie Morskie w celu
utrzymania

turystyczno-wypoczynkowego

bezpieczeństwo oraz utrzymanie

charakteru

gminy

zapewniając

porządku i czystości, a także usuwania

zanieczyszczeń w miejscach użytku publicznego stanowiących plaże, zejścia i dojścia
na plaże jak również zapewnienie powszechnego, bezpłatnego dostępu do plaż.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w 2021 r.
Ogółem w 2021 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. 56,4167 ha i wynosi: 317.231,30- zł
.
W 2021 r. dokonano aktualizacji opłaty rocznej za część gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste. Nowa stawka opłaty obowiązuje od 01.01.2022 r.

Opłata przekształceniowa za 2021 r.
W

2021

r.

z

tytułu

opłaty

przekształceniowej

uzyskano

wpływy

w

wysokości:

26.612,55- złotych.

Gmina Ustronie Morskie - udziały:
a) 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
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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,
b) aportem przeniesiono do Spółki „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o. na Jej
rzecz 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.

31.

Ochrona Przyrody
W 2021 roku wpłynęło 36 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew:
•

3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z brakiem uzupełnienia
braków formalnych;

•

Wydano zezwolenie na usunięcie łącznie 696 sztuk drzew;

•

Nie wydano zezwolenia na usunięcie łącznie 154 sztuk drzew;

•

Ww. decyzje określone były warunkiem nasadzenia łącznie 600 szt. drzew.

W 2021 roku wpłynęło 48 wniosków zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew:
•

1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z brakiem uzupełnienia
braków formalnych;

•

Nie wniesiono sprzeciwu wobec wszystkich złożonych wniosków na łączną ilość
377 sztuk drzew;

•

Wydano 3 zaświadczenia o braku sprzeciwu organu;

W 2021 roku złożono 28 wniosków do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu o
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
•

27 wniosków rozpatrzono pozytywnie i wydano zezwolenie na usunięcie łącznie 87
sztuk drzew;

•

1 wniosek rozpatrzono negatywnie i nie wydano zezwolenia na usunięcie 5 sztuk
drzew.

W 2021 roku z terenów gminnych wycięto 43 drzewa oraz nasadzono 159 sztuk drzew.
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32. Barszcz Sosnowskiego: podjęte działania:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w ramach własnych zadań
zakupił środki chemiczne oraz dokonał oprysku Barszczu Sosnowskiego zlokalizowanego
w pasach drogowych dróg gminnych. W 2021 roku na realizacje zadania zwalczania
barszczu Sosnowskiego wydatkowano kwotę 2.350,08 zł brutto (środki chemiczne).
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 7.912,08 zł.

33. AZBEST 2021: podjęte działania:
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:
4.090,68 zł.

34.

Gospodarka odpadami.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Od 01.07.2020r. w miejscowości Ustronie Morskie ul. Kołobrzeska 1, funkcjonuje PSZOK –
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest czynny w czwartek, piątek oraz
sobotę w godzinach od 8:00 do 15:00.
W PSZOK-u zapewniono przyjmowanie nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Ustronie Morskie
następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,

odpady tekstyliów i odzieży, bioodpady,

odpady

niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. meble, szafki regały półki, stoliki, ławy, łóżka,
wersalki, kanapy, dywany, wykładziny, narty, wózki) – łącznie do 300kg,/rok, zużyte opony od
samochodów osobowych, motocyklowe, rowerowe do 5szt./rok ( z wyłączeniem opon z
samochodów ciężarowych, dostawczych i pojazdów rolniczych oraz maszyn rolniczych),
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. z wyłączeniem odpadów o

str. 93

kodzie 17 03 80 (papa odpadowa) i 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03) - limit 1000 kg na jeden punkt wywozowy na każdy rok kalendarzowy.
Masa i rodzaj odpadów przyjętych w PSZOKu w roku 2021

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odebranych
odpadów
komunalnych w
tonach(Mg)

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

10,2

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

7,14

3

150107

Opakowania ze szkła

3,88

4

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

11,92

5

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy ,remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01;17 09 02 i 17 09 03

33,7

6

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21,20 01 23

14,28

7

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

0,52

8

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

8,88

9

20 01 11

Tekstylia

3,66

10

16 01 03

Zużyte opony

4,1

11

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

45,22

XXX

RAZEM

143,5

W 2021 roku liczba złożonych deklaracji wynosiła 1268 dotyczących obiektów zamieszkałych,
mieszanych i użyteczności publicznej oraz 336 obiektów zaliczanych do rekreacyjnowypoczynkowych. Ilość wody zadeklarowanej w deklaracjach wynosiła 109 258,1 m3 , w czym
17 289,5 m3 przeznaczone na ulgę za kompostownik
W toku weryfikacji deklaracji wysłano 112 wezwań, z czego 86 wezwań dotyczyła złożenia
brakującej deklaracji, 22 korekty złożonej deklaracji oraz 4 w sprawie wyjaśnień i uzupełnienia
informacji. Do Urzędu Gminy zgłosiło się 79 osób, które otrzymały wezwania w celu dokonania
odpowiednich czynności związanych z otrzymanym wezwaniem.
W sezonie letnim przeprowadzono 295 kontroli, z czego 123 kontroli dotyczących posiadania
umów na wywóz odpadów komunalnych, 131 kontroli posiadania kompostowników, w czym
na 9 nieruchomościach odnotowano brak kompostownika, do osób tych zostały wysłane
wezwania dotyczące korekty deklaracji, które zostały pozytywnie rozpatrzone petenci złożyli
korektę deklaracji, 32 protokołów dotyczących nieruchomości, która wykorzystywana jest do
celów rekreacyjno-wypoczynkowych, na 2 nieruchomościach zostały udokumentowane
prowadzenie działalności gospodarczej, pozostałe 9 protokołów dotyczyły kontroli nadmiaru
pojemników lub braku pojemników, co zostało zgłoszone do przedsiębiorcy w celu
uzupełnienia bądź zabrania pojemników.
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Prowadzone były kontrole dotyczące segregacji odpadów komunalnych, przeprowadzono
16 kontroli, które zostały udokumentowane protokołami kontrolnymi.
Przeprowadzono 7 akcji zbierania gminnych pojemników, z czego zebrano 316 pojemników,
z których 86 pojemników nadaje się do ponownego użytku.
Ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy
Ustronie Morskie przedstawia tabela (dot. nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i
niezamieszkałych, domków letniskowych).:

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu
sprawozdawczego wynosił 305.122,91 zł. Zaległość posiada 427 osób. Wystawiono 383
upomnień na kwotę 276.247,39 zł. Należność w kwocie 230.537,77 zł objęta została 99
tytułami wykonawczymi. W 2021r. dwie osoby fizyczne po rozpatrzeniu wniosku uzyskały
zgodę na rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki z tej
opłaty mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z pokryciem kosztów
funkcjonowania systemu.
W 2021 roku bilans finansowy został zamknięty na „minusie”.
Koszty gospodarki odpadami komunalnymi
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Różnica (niedobór)

3 111 927,35
2 145 853,70
966 073,65

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie bilansował się. Z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 2.145.853,70 zł. Wydatki na
utrzymanie systemu wyniosły zaś 3.111.927,35 zł. Różnica między wydatkami a dochodami
opiewała więc na kwotę 966 073,65 zł.
Gmina Ustronie Morskie w pełni realizuje przejęte obowiązki w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi. Należy zwrócić uwagę, że koszty ponoszone przez Gminę Ustronie Morskie w
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związku ze świadczeniem usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z roku na rok wzrastają. Wzrost cen za przyjęcie odpadów przez instalacje
przetwarzania ma wpływ na stawki, które gospodarstwa domowe płacą za odbiór śmieci.
Oceniając działający system gospodarowania odpadami komunalnymi należy stwierdzić, że
działalność gminy w latach przyszłych musi zostać nakierowana przede wszystkim na
udoskonalanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększenie efektywności
selektywnej zbiórki odpadów. Należy przykładać dużą uwagę do jakości segregacji odpadów,
prowadzonej przez mieszkańców gminy, w celu utrzymania wysokiego poziomu recyklingu
odpadów pochodzących z Gminy Ustronie Morskie i dążenia do jego wzrostu. Ponadto,
jednym z najważniejszych zadań dla Gminy jest dalsze podejmowanie działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w
szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, aby prowadzić do ciągłego
wzrostu efektywności gospodarki odpadami. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
polityka krajowa i unijna są ukierunkowane na wzrost poziomu ochrony środowiska
naturalnego. Poprzez odpowiednie postępowanie z odpadami komunalnymi przyczyniamy się
do poprawy estetyki najbliższego otoczenia, a także ochrony środowiska naturalnego w skali
globalnej. Każdy z mieszkańców odgrywa niezwykle istotną rolę w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi, ponieważ segregacja odpadów „u źródła” stanowi kluczowy element
sprawnego działania systemu.

Łącznie odebrano 2.213,83 T odpadów komunalnych

Łącznie odebrano 1.116,81 T odpadów komunalnych segregowanych

1 mieszkaniec gminy wyprodukował w ciągu roku 560 kg odpadów komunalnych
Statystyczny Polak wytwarza 346 kg odpadów komunalnych rocznie – wynika z danych
Eurostatu za 2020 r. Przyjmując do statystyki miesiąc np. listopad mieszkańcy gminy
mieszczą się w danych statystycznych.
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35.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Lp.
1.

2.

3.

4.

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

Rodzaj wydanej decyzji

02.12.2019
–
06.08.2021

Decyzja
ustalającą
środowiskowe
uwarunkowania zgody na
realizację przedsięwzięcia

01.12.2020 – w toku

Budowa zespołu budynków mieszkalno
– usługowych wraz z niezbędną
infrastrukturą, Ustronie Morskie, Gmina
Ustronie Morskie, przy ulicy Rolnej” na
działce 86, obręb 0029
Realizacja zespołu budynków usług
turystycznych
–
zabudowa
apartamentowa z usługami w parterze
oraz garażami podziemnymi wraz z
niezbędną infrastrukturą pn. Perłowa
Przystań” na działkach 631; 632; 633;
162 / 12; 162 / 21; 162 / 23; 162 / 26;
162 / 27 i 162 / 28, obręb Sianożęty

Nazwa planowanego
przedsięwzięcia
Budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 6 MWp na działce/działkach
o nr ew. : 61 i 29/4 w obrębie Kukinia
Budowa elektrowni fotowoltaicznej
GWIZD o mocy do 4 MW
zlokalizowanej na działkach 9/3, 9/4
w miejscowości GWIZD, gm. Ustronie
Morskie wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbędną infrastrukturą
w obrębie Gwizd
Realizacja budynku usług
turystycznych z garażami
podziemnymi, zlokalizowanym w
gminie Ustronie Morskie, na działce
nr 162/31, obręb Sianożęty,
miejscowość Sianożęty
Budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 30 MWp na
działce/działkach o nr ew. : 315,
319/2, 323/2 obręb Rusowo

Czas trwania
od – do

Konieczność
przeprowadzenie
oddziaływania
środowisko.

oceny
na

19.01.2021 – w toku

W
trakcie
uzgadniania
opracowanego raportu w
RDOŚ

09.02.2021 – w toku

W
trakcie
uzgadniania
opracowanego raportu w
RDOŚ

Termin

Rodzaj wydanej decyzji

-

Wniosek bez rozpatrzenia

08.06.2021 –
01.12.2021

Decyzja stwierdzająca
brak konieczności
przeprowadzenia oceny
oddziaływania środowiska
na środowisko

18.06.2021 – w toku

Konieczność
przeprowadzenia oceny
oddziaływania na
środowisko

-

Wniosek bez rozpatrzenia
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Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z
lokalami użytkowymi, garażami
podziemnymi oraz przyłączami i
niezbędną infrastrukturą techniczną”,
planowaną na działkach
ewidencyjnych nr 1/53, 1/54, 1/55 w
obrębie 0083 Wieniotowo gm.
Ustronie Morskie
Rozbudowie drogi powiatowej nr 3324
Z i nr 3327 Z polegająca na budowie
drogi rowerowej
Budowa obiektu usług turystycznych z
usługami towarzyszącymi wraz
z zagospodarowaniem terenu i
niezbędną infrastrukturą techniczną
realizowanego na dz. nr 4/20 obręb
0029 Ustronie Morskie przy ul.Ku
Morzu 5 w Ustroniu Morskim
Budowa farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na części dz.nr 48
w obrębie Kukinia, gmina Ustronie
Morskie

5.

6.

7.

8.

-

Wniosek bez rozpatrzenia

18.11.2021 – w toku

Sprawa w toku

08.12.2021 – w toku

Sprawa w toku

13.12.2021 – w toku

Sprawa w toku

W jednym przypadku od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Ustronie Morskie z 2020 r.
zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja została
utrzymana w mocy. Inwestor złożył odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Szczecinie. W dniu 19 października 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynął wyrok w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ze skargi
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w przedmiocie
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech
aparthoteli realizowanych na działkach w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, gmina
Ustronie Morskie. Sąd nie stwierdził naruszenia przepisów prawa materialnego oraz
postępowania administracyjnego, to wobec bezzasadności zarzutów skargi należało ją
oddalić.

36.

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
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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.

37.
Lp
1
2
3
4
5
6

Urząd Gminy Ustronie Morskie
Wyszczególnienie
Zatrudnieni ogółem
Pełnozatrudnieni
Niepełnozatrudnieni
Przyjęci do pracy w 2021
Odeszli z pracy w 2021
Zmiana w zakresie zatrudnienia

Liczba pracowników
44
41
3
3
2
1

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie wskaźnik zatrudnienia na początku 2021 roku
wynosił: 41,75 etatów , 43 osób.
Wskaźnik zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wynosił : 42,25 etatów , 44 osób ( w tym 4
osoby na zastępstwo)
Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 44 w tym:
- kobiety – 34
- mężczyźni – 10;
z wykształceniem :
- wyższym - 33 osób w tym 29 kobiet i 4 mężczyzn,
- średnim – 4 osoby w tym 3 kobiety,
- zawodowym – 7 osób w tym 2 kobiety i 5 mężczyzn.
Pracownicy wciąż podwyższają swoje kwalifikacje, uzupełniają wykształcenie, uczestniczą w
szkoleniach. 5 osób kontynuuje studia magisterskie.
Średnie wynagrodzenie brutto na dzień 31.12.2021 r. wynosi :
- z kadrą zarządzającą : 235.510,00 : 44 osoby = 5.352,50 zł/osobę
- bez kadry zarządzającej : 194.582,00 : 41 osób = 4.745,90 zł/osobę
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38.

Statystyka

Do urzędu gminy w 2021 roku, wpłynęło:
- 7528 pism za pośrednictwem operatora pocztowego i drogą elektroniczną (e-Puap),
- 5462 pism za pośrednictwem operatora pocztowego,
- 2066 pism złożonych drogą elektroniczną (e-Puap),
- 14574 pism wysłano z urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego.
Do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim wpłynęło łącznie 15 516 pism, podań i wniosków, w
tym 1604 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -1268 dla
nieruchomości zamieszkałych i mieszanych i 336 tzw. ryczałt.

LP.

TEMATYKA WYDANYCH DECYZJI

LICZBA
WYDANYCH
DECYZJI W
2020R.

LICZBA
WYDANYCH
DECYZJI W
2021R.

1

Wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania
podatkowego /podatek od nieruchomości/

1545

1714

2

Wymiar lub zmiana wysokości zobowiązania
podatkowego /podatek rolny/

1552

1591

3

Udzielenie ulg podatkowych dla osób
prawnych

3

1

4

Udzielenie ulg podatkowych dla osób
fizycznych

2

11 – ulgi zwykłe
3 - ulgi
inwestycyjne
9 – ulgi na
powiększenie
gospodarstwa

5

6

Ustalenie wysokości podatku od
nieruchomości od osób prawnych
Ustalenie wysokości podatku od środków
transportowych
OSOBY FIZYCZNE

120

130

9

8

2

0

OSOBY PRAWNE
Zajęcie pasa drogowego
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7

8

Na cel budowy

153

135

Na cel handlu

56

79

Decyzje lokalizacyjne na umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym

66

42
2 - zmieniające
1 - uchylająca
1 - odmowna

9

Decyzje odmowne – handel

4

14

10

Budowa zjazdów

32

29

11

Postępowania związane z procedurą
oddziaływania na środowisko

5

1

12

Przyznanie pracodawcom dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianego
pracownika

5

2

13

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego
decyzją administracyjną wraz z decyzjami
umorzenia postępowania

0

0

14

Nałożenie świadczeń osobistych i
rzeczowych na rzecz obrony

5

1

15

Zmiana nazwiska

4

1

16

Zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

105

154

17

Wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych

1
0

18

Zezwolenia na zatrzymywanie się na
przystankach

28

20

19

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego

5

1

20

Decyzje o warunkach zabudowy

6

20 w tym:

W tym 1 zmiana decyzji

Decyzja o
zmianie – 3
Decyzja o
odmowie – 2

str. 101

Przeniesienie - 5
21

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

0

4

22

Fotowoltaika

0

3

23

Decyzja o przeniesieniu decyzji

4

5

24

Decyzja o odmowie wydania warunków
zabudowy

3

2

25

Inne decyzje ( zmiana sposobu użytkowania,
budowa sieci wod-kan, budowa budynku
gospodarczego w zabudowie zagrodowej)

0

3

26

Opłata adiacencka
15

11

2

2

•
•

Podziały
infrastruktura

27

Decyzje dot. podziałów

22

30

28

Wycinka drzew i krzewów

21

33

29

Świadczenia rodzinne

193

215

30

Świadczenia wychowawcze

5

5

31

Świadczenia „Dobry Start”

0

0

32

Pomoc społeczna

486

402

33

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

30

22

34

Stypendium szkolne

53

38

35

Ilość wydanych zarządzeń wójta

114

144

36

Ilość wydanych upoważnień

53

41

Do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim wpłynęło 14 689 pism, podań i wniosków, w tym 1436
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

39.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Do urzędu wpłynęły w 2021 r. 82 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Dotyczyły one m.in.:
- z zakresu Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i
Rolnictwa: planu zagospodarowania przestrzennego, bezdomnych zwierząt, placów zabaw,
warunków

zabudowy,

opłaty

adiacenckiej,

zabytków

i

zasobów

przyrody
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- z zakresu Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: plaż ,dostępu do drogi publicznej,
przebudowy
fotowoltaicznej,

i stanu dróg, organizacji ruchu , modernizacji boiska Orlik, elektrowni
zagospodarowania

odpadami komunalnymi,

instalacji

wodociągowej,

usuwania azbestu, zamówień publicznych
- z zakresu Referatu Organizacyjno-Administracyjnego: ochrony danych osobowych,
placówek oświatowych, stanu zatrudnienia w Gminie , subwencji szkolnej, kosztów głównej
domeny, obsługi prawnej, listy sołtysów, wydatków na media, kosztów lekcji religii , loterii dot.
szczepień , IOD, lokali socjalnych, kosztów poniesionych na BIP
- z zakresu Referatu Budżetu i Finansów: podatki MWiK , pojemników na odpady
Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi.

40.

Skargi, wnioski i petycje - urząd.

Skargi:
W sprawozdawanym roku wpłynęło 5 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. 2 sprawy zostały wycofane , 3 – niezasadne.Uwzględniono 0 skarg.
Petycje:
W sprawozdawanym roku wpłynęło 5 petycji. Uwzględniono 4 petycje. 1 petycja nie
została uwzględniona ze względu na brak adresu korespondencji przedstawiciela osób
zainteresowanych Pozostałe 4 petycje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Ustronie Morskie. Przedmiotem petycji, które uwzględniono, było: przebudowa
ul. Kolejowej, szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV2, petycja w sprawie Referendum
Ludowego oraz petycja w sprawie uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań
ratowniczych

41. Ewidencja obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
- obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.
W ewidencji obiektów, w których świadczące są usługi hotelarskie, obiektu nie będącego
obiektem hotelarskim na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdowało się 642 obiekty, z czego w
2021 roku wpisano do ww. ewidencji 221 obiektów (w 2019 roku wpisano 4 obiekty, w 2020
roku wpisano 38 obiektów), 40 obiektów wykreślono.
W ww. ewidencji na dzień 31.12.2021 roku znajdowało się 20 gospodarstw agroturystycznych.

str. 103

42.

Realizacja Uchwał Rady Gminy
Status (obowiązuje,
w realizacji, uchylona,
zrealizowana)

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie

1.

XXVIII/220/2021

12.01.2021

Odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których
nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne

Obowiązuje

2.

XXVIII/221/2021

12.01.2021

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.

Obowiązuje

3.

XXVIII/222/2021

12.01.2021

Ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub od
innej nieruchomości
wykorzystanej na cele
rekreacyjnowypoczynkowe.

Uchylona

4.

XXVIII/223/2021

12.01.2021

Przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy
Ustronie Morskie.

Obowiązuje

5.

XXVIII/224/2021

12.01.2021

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
przydomowym

Obowiązuje

6.

XXIX/225/2021

28.01.2021

Nadania nazwy ulicy
zlokalizowanej na drodze
gminnej wewnętrznej bez
kategorii

Obowiązuje
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7.

XXIX/226/2021

28.01.2021

Nadania nazwy ulicy
zlokalizowanej na drodze
gminnej wewnętrznej bez
kategorii

Obowiązuje

8.

XXIX/227/2021

28.01.2021

Zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych
wchodzących w skład
mieszkaniowego bez
kategorii

Obowiązuje

9.

XXIX/228/2021

28.01.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

10.

XXIX/229/2021

28.01.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

11.

XXIX/330/2021

28.01.2021

Zbycia nieruchomości

Zrealizowana

12.

XXIX/231/2021

28.01.2021

Zatwierdzenia rocznego
planu pracy Rady Gminy w
Ustroniu Morskim oraz
zatwierdzenia planu
Komisji stałych Rady
Gminy na 2022 rok

13.

XXIX/232/2021

28.01.2021

Rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy
Ustronie Morskie

Zrealizowana

14.

XXIX/233/2021

28.01.2021

Rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy
Ustronie Morskie

Zrealizowana

15.

XXIX/234/2021

28.01.2021

Zmian w uchwale
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie
Morskie na lata 2021-2028

Zrealizowana

16.

XXIX/235/2021

28.01.2021

Przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu
ewidencyjnego Kukinia
oraz Kukinka w części
bezpośrednio sąsiadującej
z węzłem drogowym drogi
ekspresowej S6

Obowiązuje

17.

XXIX/236/2021

28.01.2021

Przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru zlokalizowanego
na północ od drogi
ekspresowej S6/S11 obręb
Rusowa , gmina Ustronie
Morskie

Obowiązuje

18.

XXIX/237/2021

28.01.2021

Przystąpienia do
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Rusowo-

Obowiązuje

Obowiązuje
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centrum” gmina Ustronie
Morskie

19.

XXIX/238/2021

28.01.2021

Zmieniająca uchwałę Nr
XXII/173/2020 Rady Gminy
Ustronie Morskie z dnia 25
czerwca 2020r. w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
obrębu ewidencyjnego
Rusowo

Obowiązuje

20.

XXIX/239/2021

28.01.2021

Przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego „Kukiniawschód” Gmina Ustronie
Morskie

Obowiązuje

21.

XXIX/240/2021

28.01.2021

Zmieniająca uchwalę Nr
XXII/176/2020 rady Gminy
Ustronie Morskie z dnia 25
czerwca 2020r. w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
obrębu Gwizd

W trakcie realizacji

22.

XXIX/241/2021

23.

XXIX/242/2021

28.01.2021

Zmiany uchwały Nr
XXVIII/224/2021 Rady
Gminy Ustronie Morskie z
dnia 12 stycznia 2021 roku
w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za
pojemnik o określonej
pojemności oraz
zwolnienia właścicieli
nieruchomości
zabudowanych budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady
stanowiące odpady
komunalne w
kompostowniku
przydomowym

Obowiązuje

24.

XXIX/243/2021

28.01.2021

Zmiany uchwały Nr
XXVIII/221/2021 Rady
Gminy Ustronie Morskie a

Obowiązuje

Zmieniająca uchwalę Nr
XXII/176/2020 rady Gminy
Ustronie Morskie z dnia 25
czerwca 2020r. w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
obrębu ewidencyjnego
Kukinia
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dnia 12 stycznia 2021 roku
w sprawie 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.
25.

XXIX/244/2021

28.01.2021

Odwołania członka Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy
Ustronie Morskie

Zrealizowana

26.

XXIX/245/2021

28.01.2021

Powołania członka Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy
Ustronie Morskie

Obowiązuje

27.

XX/X/246/2021

28.01.2021

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

Uchylona

28.

XXIX/247/2021

28.01.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana

29.

XXX/248/2021

18.02.2021

Otworzenia ośrodka
wsparcia pod nazwą Klub
„SENIOR+” w
miejscowości Ustronie
Morskie

Obowiązuje

30.

XXXI/249/2021

25.02.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana

31.

XXXI/250/2021

25.02.2021

Wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie przez
Gminę Ustronie Morskie
nieruchomości od
Krajowego Ośrodka
Wsparcia rolnictwa

Zrealizowana

32.

XXXI/251/2021

25.02.2021

Zmian w uchwale Nr
XXXIX/303/2017 Rady
Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20 grudnia 2017
roku w sprawie trybu i
sposobu powoływania i
odwoływania członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy

Obowiązuje
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w rodzinie oraz
szczegółowych waruków
funkcjonowania tego
Zespołu
33.

XXXI/252/2021

25.02.2021

Rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy

Zrealizowana

34.

XXXI/253/2021

25.02.2021

Zatwierdzeni „Planu
Odnowy Miejscowości
Sianożęty na lata 20212027”

Obowiązuje

35.

XXXI/254/2021

25.02.2021

Przyjęcia stanowiska
dotyczącego sytuacji
gospodarczej nadmorskich
gmin turystycznych

Obowiązuje

36.

XXXII/255/2021

25.03.2021

Zmiany w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na rok
2021

Zrealizowana

37.

XXXII/256/2021

25.03.2021

Zmian w uchwale
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie
Morskie na lata 221-2028

Zrealizowana

38.

XXXII/257/2021

25.03.2021

Zbycia nieruchomości

39.

XXXII/258/2021

25.03.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

40.

XXXII/259/2021

25.03.2021

Wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w drodze
bezprzetargowej

W trakcie realizacji

41.

XXXII/260/2021

25.03.2021

Określenia zasad
udzielania dotacji na prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru
zabytków

Obowiązuje

42.

XXXII/261/2021

25.03.2021

Zmiany uchwały Nr
XXIX/246/2021 Rady
Gminy Ustronie Morskie z
dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania
niestrzeżonego na drogach
publicznych
zlokalizowanych na terenie
Gminy ustronie Morskie,
wysokości stawek opłat za
parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie
oraz określenie sposobu
pobierania opłat

Uchylona

43.

XXXII/262/2021

25.03.2021

Przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności

Obowiązuje

W trakcie realizacji
Zrealizowana
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zwierząt na terenie Gminy
Ustronie Morskie na rok
2021
44.

XXXII/263/2021

25.03.2021

Rozpatrzenia petycji w
przedmiocie podjęcia
uchwały w sprawie
równego traktowania i
jednocześnie dotycząca
przyjęcia określonych
postępowań w sprawie
szczepień przeciwko
wirusowi SARS-COV 2

Zrealizowana

45.

XXXII/264/2021

25.03.2021

Rozpatrzenia petycji w
przedmiocie podjęcia
uchwały w sprawie obrony
prawdy, godności i
wolności człowieka na
terenie Gminy Ustronie
Morskie

Zrealizowana

46.

XXXII/265/2021

25.03.2021

Rozpatrzenia petycji
Stowarzyszenia Polski
Wolnej od GMO

Zrealizowana

47.

XXXIII/266/2021

15.04.2021

Udzielenia odpowiedzi na
skargę na uchwałę Nr
XL/282/2010 Rady Gminy
Ustronie Morskie z dnia 30
sierpnia 2010 roku w
sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu
ewidencyjnego Kukinka

Zrealizowana

48.

XXXIII/267/2021

15.04.2021

Zmiany uchwały Nr
XXVIII/224/2021 Rady
Gminy Ustronie Morskie z
dnia 12 stycznia 2021 roku
w sprawie 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
przydomowym

Obowiązuje

49.

XXXIV/268/2021

29.04.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

50.

XXXIV/267/2021

29.04.2021

Zmiany w statucie
Gminnego Ośrodka

Zrealizowana

Obowiązuje
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Pomocy Społecznej w
Ustroniu Morskim
51.

XXXIV/268/2021

29.04.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

52.

XXXV/271/2021

18.05.2021

Wykazu kąpielisk oraz
sezonu kąpielowego na
terenie Gminy ustronie
Morskie

Zrealizowana

53.

XXXVI/272/2021

27.05.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana

54.

XXXVI/273/2021

27.05.2021

Zmian w uchwale
wieloletniej prognozy
finansowej

Zrealizowana

55.

XXXVI/274/2021

27.05.2021

Przystąpienia Gminy
Ustronie Morskie do
opracowania Strategii
rozwoju ponadlokalnego
dla KoszalińskoKołobrzeskoBiałogardzkiego obszaru
Funkcjonalnego na lata
2021-2030 i wyrażenia
zgody na zawarcie
porozumienia dotyczącego
zasad współpracy i
partycypowania w kosztach
przy jej opracowaniu i
realizacji.

56.

XXXVI/275/2021

27.05.2021

Oddania nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

57.

XXXVI/276/2021

27.05.2021

Ustalenia ceny jednostki
paliwa na terenie Gminy
Ustronie Morskie na rok
szkolny 2021/2022 w celu
zwrotu rodzicom dzieci
niepełnosprawnych
kosztów dowozu

Obowiązuje

58.

XXXVI/277/2021

27.05.2021

Zmiany uchwały Nr
XXV/201/2021 z dnia 26
listopada 2020r. w sprawie
przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu
Narkomanii na rok 2021

59.

XXXVI/278/2021

27.05.2021

Rozpatrzenia petycji
dotyczącej
przeprowadzenia
bezpośredniego
Referendum Ludowego

Obowiązuje

Uchylona

Zrealizowana
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60.

XXXVII/279/2021

24.06.2021

Udzielenia wotum zaufania
Wójtowi Gminy Ustronie
Morskie

Uchwalona

61.

XXXVII/280/2021

24.06.2021

Zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
za 2020 rok

Uchwalona

62.

XXXVII/281/2021

24.06.2021

Absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok
2020

Uchwalona

63.

XXXVII/282/2021

24.06.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana

64.

XXXVII/283/2021

24.06.2021

Zmian w uchwal
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie
Morskie na lata 2021-2030

Zrealizowana

65.

XXXVII/284/2021

24.06.2021

Określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku
mieszkaniowego wraz z
deklaracją o wysokości
dochodów

Obowiązuje

66.

XXXVII/285/2021

24.06.2021

Wyrażenie zgody na
nabycie przez Gminę
Ustronie Morskie
nieruchomości

Zrealizowana

67.

XXXVII/286/2021

24.06.2021

Sprzedaży w trybie
bezprzetargowym
nieruchomości położonej w
Ustroniu Morskim

Zrealizowana

68.

XXXVII/287/2021

24.06.2021

Oddania w dzierżawę
nieruchomości

Zrealizowana

69.

XXXVII/288/2021

24.06.2021

Określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości,
którzy nie są zobowiązani
do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz
Gminy Ustronie Morskie,
za usługi w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych oraz
opróżniania zbiorników
bezodpływowych i
transportu nieczystości
stałych

70.

XXXVII/289/2021

22.07.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana

71.

XXXVII/290/2021

22.07.2021

Zmian w uchwale
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie
Morskie na lata 2021-2030

Zrealizowana

Obowiązuje
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72.

XXXVII/291/2021

22.07.2021

Zmiany uchwały Nr
XXV/201/2020 z dnia 26
listopada 2020 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi na rok 2021
i zmieniającej ją uchwały
Nr XXXVI/277/2021 Rady
Gminy Ustronie Morskie z
dnia 27 maja 2021r. w
sprawie zmiany uchwały Nr
XXV/201/2020 z dnia 26
listopada 2020r. w sprawie
Przyjęci Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu
Alkoholizmowi na rok 2021.

Obowiązująca

73.

XXXIX/292/2021

12.08.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana

74.

XXXIX/293/2021

12.08.2021

Zmian w uchwale
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie
Morskie na lata 2021-2030

Zrealizowana

75.

XL/294/2021

30.09.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana

76.

XL/295/2021

30.09.2021

Zmian w uchwale
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy ustronie
Morskie na lata 2021-2030

Zrealizowana

77.

XL/296/2021

30.09.2021

Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Dojście do
morza- Rolna” w Ustroniu
Morskim

Obowiązuje

78.

XL/297/2021

30.09.2021

Rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy
ustronie Morskie

Zrealizowana

79.

XL/298/2021

30.09.2021

Przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy
ustronie Morskie i
przekazania go do
zaopiniowania organowi
regulującemu

Obowiązuje

80.

XL/299/2021

30.09.2021

Ustanowienia pomnika
przyrody

Uchylona
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81.

XL/300/2021

30.09.2021

Nabycia nieruchomości w
Ustroniu Morskim

W trakcie realizacji

82.

XL/301/2021

30.09.2021

Komunalizacji
nieruchomości na wniosek

Zrealizowana

83.

XL/302/2021

30.09.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę oraz odstąpienia
od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

Zrealizowana

84.

XL/303/2021

30.09.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

W trakcie realizacji

85.

XL/304/2021

30.09.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

86.

XL/305/2021

30.09.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

87.

XL/306/2021

30.09.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

88.

XL/307/2021

30.09.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

89.

XLI/308/2021

28.10.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana

90.

XLI/309/2021

28.10.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

91.

XLI/310/2021

28.10.2021

Zbycia nieruchomości

Zrealizowana

92.

XLI/311/2021

28.10.2021

Wyrażenia zgody na
zawarcie umowy z
operatorem transportu
publicznego

Obowiązuje

93.

XLII/312/2021

25.11.2021

Zmiany uchwały Nr
XXVIII/224/2021 Rady
Gminy Ustronie Morskie z
dnia 12 stycznia 2021r. w
sprawie 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

Obowiązuje
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kompostowniku
przydomowym
94.

XLII/313/2021

25.11.2021

Uchwalenia programu
Współpracy Gminy
Ustronie Morskie z
organizacjami
pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego o
wolontariacie na rok 2022

Obowiązuje

95.

XLII/314/2021

25.11.2021

Przyjęcia Programu
Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022

Obowiązuje

96.

XLII/215/2021

25.11.2021

Przekazania pisma według
właściwości

Zrealizowana

97.

XLII/216/2021

25.11.2021

Ustanowienia pomnika
przyrody

Obowiązuje

98.

XLII/217/2021

25.11.2021

Ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Ustronie
Morskie Bernadety
Borkowskiej

Obowiązuje

99.

XLII/218/2021

25.11.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy ustronie
Morski za 2021 rok

Zrealizowana

100.

XLII/319/2021

25.11.2021

Zmian w uchwale
wieloletniej prognozy
finansowej na lata 20212030

Zrealizowana

101.

XLIII/320/2021

06.12.2021

Ustalenia ryczałtowej
stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za
rok od domku letniskowego
lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele
rekreacyjnowypoczynkowe

Uchylona

102.

XLIII/321/2021

06.12.2021

Pokrycia kosztów
gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących
z opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Obowiązuje

103.

XLIII/322/2021

06.12.2021

Określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości

Obowiązuje

104.

XLIV/323/2022

30.12.2021

Zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Ustronie Morskie na 2021
rok

Zrealizowana
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105.

XLIV/324/2021

30.12.2021

Zmian w uchwale
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ustronie
Morskie na lata 2021-2030

Zrealizowana

106.

XLIV/326/2021

30.12.2021

Wyrażenia zgody na
oddanie nieruchomości w
dzierżawę

Zrealizowana

107.

XLIV/327/2021

30.12.2021

Przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy
Ustronie Morskie na lata
2022-2032

Obowiązuje

108.

XLIV/328/2021

30.12.2021

Uchwalenia Gminnego
Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Ustronie
Morskie na lata 2022-2024

Obowiązuje

109.

XLIV/329/2022

30.12.2021

Wyrażenia zgody na
zawarcie umowy z
operatorem transportu
publicznego

Obowiązuje

110.

XLIV/330/2022

30.12.2021

Uchwalenia budżetu Gminy
Ustronie Morskie na rok
2022

W realizacji

111.

XLIV/331/2021

30.12.2021

Uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na
lata 2022-2031

W realizacji

112.

XLIV/332/2021

30.12.2021

Ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od
domki letniskowego lub od
innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele
rekreacyjnowypoczynkowe

Obowiązuje

113.

XLIV/333/2022

30.12.2021

Ustalenia wydatków
niewygasających z
upływem roku
budżetowego 2021

Obowiązuje

Rada Gminy Ustronie Morskie w 2021r. działała zgodnie z zatwierdzonym planem pracy rady
gminy oraz stałych komisji rady gminy podjętym uchwałą nr XXIX/231/2021 z dnia 28 stycznia
2021 roku.
W minionym roku zostało zwołanych 10 sesji rady gminy, oraz siedem sesji na wniosek Wójta
Gminy w trybie pilnym na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z obiektywnych
przyczyn, odbyły się w innym terminie niż zawarto w planie pracy. Ponadto czternaście Sesji
Rady Gminy ze względu na panującą epidemię COVID-19 zostało przeprowadzone w formie
wideokonferencji.
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W czasie posiedzeń podjęto 113 uchwał. Radni złożyli w okresie sprawozdawczym 22
interpelacje. Frekwencja wyniosła 90%. We wszystkich sesjach uczestniczyli: radny Krzysztof
Grzywnowicz, radna Olga Grajek-Górecka, radny Marek Leciaho, radna Jolanta Szymczak,
radny Andrzej Staszak, radny Krzysztof Psykała oraz radny Mirosław Dziewiałtowicz.
Najniższa frekwencja w sesjach rady gminy wyniosła 73% obecności.
Wszystkie założenia planu pracy z 2021 zostały wykonane. Całość działań, szczegółowe
informacje na temat każdej uchwały oraz wyniki głosowań zawarte są w biuletynie informacji
publicznej, a także w portalu mieszkańca, zakładka e-sesja. Wszystkie sesje Rady Gminy
Ustronie Morskie były transmitowane na żywo, a relacje są dostępne i możliwe do odtworzenia
w każdej chwili. Wprowadzono wysokie standardy w zakresie jawności prac radnych. Każdy
wniosek opiniowany przez radnych jest widoczny dla mieszkańców, jak również imienne
głosowania poszczególnych radnych nie tylko w czasie sesji, ale również komisji. Dostępne są
nagrania audio z każdego posiedzenia komisji bez składania stosownego wniosku o
udostępnienie informacji publicznej. Przewodniczący Rady Gminy oraz wszyscy radni
systematycznie pełnili dyżury radnych według ustalonego harmonogramu.

Zarządzenia Wójta
W 2021 r. Wójt wydała 144 zarządzenia , zamieszczane one są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu.
Zarządzenia dotyczyły następujących obszarów:
Obszar
Zamówienia publiczne
Finanse
Organizacja urzędu i gminy
Oświata
Kultura
Sport i turystyka
Gospodarka komunalna
Ochrona środowiska
Nabory na wolne stanowiska
Gospodarka nieruchomościami
Zdrowie
Opieka społeczna
Parkingi i zimowe utrzymanie dróg
Biuro spisowe
Zarządzanie kryzysowe
Organizacje pozarządowe
Inne
Anulowano

Liczba zarządzeń
15
35
12
5
1
13
6
4
6
27
2
6
3
3
4
1
1
1
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Wójt brała udział w naradach, konferencjach, odbywała 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.

43.

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 2021 wydatki oraz dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie były planowane w
sposób realistyczny.
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.
Jak już kilkukrotnie wspominałam, rok 2021 był rokiem trudnym. Oczywiście nie da się nie
odczuć negatywnych skutków pandemii koronawirusa, ale kondycja finansowa Gminy
Ustronie Morskie jest stabilna. Od początku pełnienia przeze mnie funkcji wójta, gmina ani
razu nie zaciągnęła kredytu. Co, przy tylu zrealizowanych inwestycjach uważam jest
dużym sukcesem.
Zawsze podkreślam, że rozbudowa infrastruktury drogowej to nasz priorytet. Wpływa na
rozwój regionu, na bezpieczeństwo użytkowników dróg i jest jedną z najpilniejszych
potrzeb mieszkańców. Oprócz inwestycji drogowych pozyskujemy i realizujemy zadania
dotyczące wsparcia osób począwszy od najmłodszych po najstarszych. Mamy stabilne
finanse gminy, co umożliwia nam sięganie po dofinansowanie, które zawsze wymaga tzw.
wkładu własnego gminy.
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.
Zachęcając do zapoznania się z przedkładanym raportem, chciałabym jednocześnie
podziękować jego współautorom za zaangażowanie w prace nad przygotowaniem
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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, zapoznania się z gminnym biuletynem. Z każdą informacją staramy się dotrzeć
do mieszkańców za pośrednictwem sieci internetowej oraz tablic ogłoszeń w naszych
sołectwach i urzędzie.
Wójt Gminy Ustronie Morskie
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