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1. Teren i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Plan rozwoju lokalnego gminy Ustronie Morskie złoŜony jest z 25 projektów 
i działań. Realizacja wszystkich projektów i działań wskazanych w planie jest 
zaplanowana na lata 2004-2013 i podzielona na dwa etapy. Pierwsza grupa 
16 projektów składa się z tych, których realizację zaplanowano na lata 2004-
2006. Druga grupa 9 projektów złoŜona jest z działań i projektów, które 
stanowią logiczną konsekwencję realizacji projektów z pierwszej grupy lub teŜ 
ich uruchomienie nie będzie moŜliwe bez realizacji projektów z lat 2004-2006. 
Działania i projekty z drugiej grupy będą realizowane w latach 2007-2013. 
Podziału projektów na grupy dokonano z uwagi na fakt, iŜ realizacja 
wszystkich projektów jednocześnie nie jest moŜliwa z organizacyjnego 
i finansowego punktu widzenia. 

Dokładny podział projektów na grupy został zamieszczony w rozdziale 
trzecim niniejszego dokumentu „Zaplanowane do realizacji projekty  
w obecnym okresie programowania oraz w latach 2007-2013”. 

Wszystkie projekty ujęte w niniejszym planie będą realizowane na obszarze 
gminy Ustronie Morskie w województwie zachodniopomorskim.  

2. Podsumowanie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Ustronie 
Morskie 
 
2.1 Krótka charakterystyka gminy  

 
Gmina Ustronie Morskie jest jedną z gmin powiatu kołobrzeskiego, 

połoŜonego w województwie zachodniopomorskim. Gmina graniczy od 
południa z gminą Dygowo, od zachodu z miastem i gminą Kołobrzeg, a od 
strony wschodniej z gminą Będzino, leŜącą na terenie powiatu koszalińskiego. 
Północną, dziesięciokilometrową granicę gminy Ustronie wyznacza Morze 
Bałtyckie.  
 

Mapa 1: Gminy powiatu kołobrzeskiego 
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Gmina swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości skupionych w 6 
sołectwach: Ustronie Morskie, SianoŜęty, Gwizd, Kukinia, Kukinka i Rusowo.  
 

 
Mapa 2: Plan gminy Ustronie Morskie 

  

Według fizjograficznego podziału Polski prof. Kondrackiego terytorium 
gminy Ustronie Morskie w całości jest połoŜone na obszarze mezoregionu 
WybrzeŜa Słowińskiego, będącego częścią podprowincji PobrzeŜa 
Południowobałtyckiego. Tylko niewielkie południowe fragmenty gminy 
znajdują się w obrębie mezoregionu Równiny Białogardzkiej. 

Powierzchnia gminy wynosi 57 km2 (jest jedną z najmniejszych gmin 
województwa) a zamieszkuje ją 3 529 mieszkańców, z czego 2 071 osoby 
mieszkają w miejscowości Ustronie Morskie1. Gęstość zaludnienia w gminie 
wynosi 61,91 osób/km2, podczas gdy średnia w województwie to 76 osób/km2. 
Wskaźnik ten jednak odbiega znacząco od średniej dla gmin miejsko-
wiejskich, który wynosi 46 osób/km2. Gmina jest najgęściej zaludnioną gminą 
wiejską w powiecie kołobrzeskim2. Charakteryzuje się teŜ najwyŜszym 
wskaźnikiem feminizacji – 107 kobiet na 100 męŜczyzn, przy czym średnia dla 
powiatu wynosi 107,4. 

                                                 
1 Dane Urzędu Gminy, stan na 30.09.2004 
 
2 Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003 
 



 5 

 

 
 
Tabela 1: Największe miejscowości gminy Ustronie Morskie (wrzesień 2004 r.) 

 Miejscowość  Liczba mieszkańców 

Ustronie Morskie  2 071 

SianoŜęty 381 

Rusowo 368 

Kukinia 227 

Wieniotowo 208 

Gwizd 99 

Kukinka 78 

 

 Gmina ma charakter turystyczno - rolniczy. Jest od blisko stu lat znanym 
kurortem letniego wypoczynku. Natomiast działalność na terenach leŜących 
w południowej części gminy koncentruje się na rolnictwie. Zlokalizowane jest 
tu równieŜ przetwórstwo rolno-spoŜywcze, w tym zakład przetwórstwa 
rybnego. 

 
2.2 Czynniki warunkujące rozwój gminy Ustronie Morskie  

 

Na podstawie diagnozy obecnej sytuacji gminy moŜna wyodrębnić 
8 podstawowych czynników, które będą warunkować rozwój gminy 
w najbliŜszych 10 latach.  

 

2.2.1 Infrastruktura techniczna gminy 

Zaopatrzenie w wodę i sieć wodociągowa 

Pomimo faktu, iŜ gmina leŜy na obszarze ubogim w wody powierzchniowe 
śródlądowe zasoby występujące na tym terenie pozwalają na zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców i innych uŜytkowników. Z uwagi na fakt, iŜ rzeki i wody 
zbierane przez rowy melioracyjne są zanieczyszczone związkami chemicznymi 
i bakteriami czerpane mogą być tylko wody podziemne. Wykorzystuje się 
otwory jurajskie i czwartorzędowe.  

Eksploatację wodociągów sprawuje Spółka Wodno-Ściekowa Ustronie 
Morskie-SianoŜęty. Stan techniczny sieci wodociągowych, ujęć wody oraz 
stacji uzdatniania w większości uznaje się za dobry.  
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Na obszarze gminy Ustronie Morskie źródłem wody pitnej są wyłącznie 
ujęcia wód podziemnych. Głównie ujęcie wody na terenie gminy znajduje się 
w miejscowości Bagicz. Posiada ono 4 studnie głębinowe. Rzeczywista 
wydajność urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody wynosi średnio 7200 
m3/d. W stacji uzdatniania woda jest odŜelaziania i chlorowana. Stacja 
zaopatruje w wodę północną cześć gminy. Część środkowa i południowa 
zaopatrywana jest z ujęć zlokalizowanych na terenie wsi Rusowo (o 
rzeczywistej wydajności 113m3/d) i (Kukinia o wydajności 70 m3/d). W obu 
stacjach prowadzi się odŜelazianie wody. Wydajność potencjalna wszystkich 
istniejących na terenie gminy urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody 
wynosi średnio 16 753 m3/d przy rzeczywistym wykorzystaniu 7 366 m3/d. 

Zaopatrzenie w wodę przy wykorzystaniu zatwierdzonych zasobów nie 
będzie stanowić przeszkód dla rozwoju gminy. 

 
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Ustronie Morskie ma ok. 23 

km i zasila 887 obiektów. Roczne zuŜycie wody wynosi 266 600 m3 a na 
jednego mieszkańca przypada 69,3 m3/rok3. 

 

Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków 
 
Gmina Ustronie Morskie jest w znacznej części skanalizowana, a zrzut 

ścieków odbywa się do oczyszczalni miasta Kołobrzeg zlokalizowanej w 
Grzybowie pod Kołobrzegiem o zdolnościach do odebrania 27 500 m3/d. 
Obecnie odbiera ona 25 000 m3/d ścieków pochodzących z miasta i gminy 
Kołobrzeg i gminy Ustronie Morskie. W miejscowościach połoŜonych w 
południowej części gminy ścieki odprowadzane są do zbiorników 
bezodpływowych lub do dołów chłonnych. Wody deszczowe z miejscowości 
SianioŜęty i Ustronie morskie odprowadzane są bezpośrednio (bez 
podczyszczania) odprowadzane kanałami do morza i częściowo do rowów 
melioracyjnych. Kanalizacja deszczowa nie spełnia swojej funkcji w 
przypadku intensywnych opadów. 

Zagospodarowanie odpadów 
 

Na terenie wsi Kukinka znajduje się eksploatowane od 1986 roku 
wysypisko oraz nieczynne wylewisko. Oba zagłębienia zajmują obszar 5 ha. 
Obecnie wysypisko przyjmuje najwięcej nakładów z Ustronia Morskiego. 
Składowisko w 2001 roku przyjęło 935 Mg odpadów.  
 

Elektroenergetyka 

 
Gmina jest zasilana napięciem 110 kV poprzez  nowoczesną stację 

transformatorową GPZ 110/115 kV zlokalizowaną w północnej części gminy 

                                                 
3 dane z Programu Ochrony Środowiska Gminy Ustronie Morskie, kwiecień 2004 
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(południowa część Ustronia Morskiego). Sieć 15kV poprowadzona jest 
głownie jako linie napowietrzne. Na terenie gminy znajdują się 53 stacje 
transformatorowe.  

Zaopatrzenie w gaz i ciepłownictwo 
 

Gmina jest w 85% zgazyfikowana. Przez teren gminy przebiega trasa 
gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 150 gazu ziemnego zaazowatowanego 
GZ-35, realizacji Koszalin – Kołobrzeg. Gaz dostarczany jest do odbiorców za 
pomocą stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia i dwóch stacji 
drugiego stopnia zlokalizowanych w Ustroniu Morskim. Gazyfikację Ustronia 
Morskiego i SianoŜęt ukończono w 1995 roku. Wykonano równieŜ gazociąg 
średniego ciśnienia φ 90 i 110 rozprowadzający gaz do odbiorców w 
miejscowościach Winietowo II, Rusowo, Kukinia i Kukinka. 

 
Na terenie gminy nie ma kotłowni rejonowych ani rozległej sieci 

ciepłowniczej. Odbiorcy indywidualni i największe kotłownie w ośrodkach 
wypoczynkowych i mieszkalnych budynkach wielorodzinnych w Ustroniu 
Morskim i SianoŜętach opalane są gazem. 

 

Infrastruktura transportu 

 
Teren gminy i samej miejscowości Ustronie Morskie przecina droga krajowa 

nr 11 relacji Kołobrzeg – Koszalin – Bobolice – Szczecinek – piła i dalej do 
Poznania. Jest ona najwaŜniejszym szlakiem komunikacyjnym na terenie 
gminy. Droga posiada utwardzone pobocza.  

 
Podstawowy układ drogowy gminy stanowią drogi: 

• Gminne – o długości 116 km w tym 35,2 km utwardzonych o dobrym 
stanie technicznym. 

• Powiatowe – o długości 20,341 km – o stanie technicznym 
dostatecznym 

• Krajowe – droga nr 11 relacji Kołobrzeg – Poznań o długości 8,9 km – 
o stanie technicznym dobrym. 

• Na terenie gminy nie ma dróg wojewódzkich. 
 
 
Przez teren gminy przebiega równieŜ linia kolejowa jednorzędowa relacji 

Koszalin – Kołobrzeg - Goleniów o łącznej długości 13,2 km. Jest to linia 
jednorzędowa zelektryfikowana ze stacja kolejową w Ustroniu Morskim. 

Kursujące na tej trasie pociągi dalekobieŜne umoŜliwiają połączenie z 
Koszalinem i Kołobrzegiem oraz z Gdańskiem i Warszawą. W sezonie 
turystycznym uruchomiana jest bezpośrednia komunikacja do Kielc i Lublina. 
Stan techniczny linii jest średni i wymaga modernizacji, co moŜe umoŜliwić 
zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów i skrócenie czasu podróŜy. 
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Telekomunikacja 
 

Do sieci telefonicznej włączone są wszystkie miejscowości na terenie 
gminy.  Jedynie gospodarstwa uŜytkowane w zabudowie rozproszonej nie 
mają łączności telefonicznej. Abonenci w gminie byli obsługiwani przez 
elektroniczna centralę w Ustroniu Morskim o pojemności 1024 abonentów 
(dane z 2000 roku). Planowana jest ponadto budowa łączności radiowej, 
umoŜliwiającego połączenie gospodarstw rozproszonych. Pojemność tej 
centrali zlokalizowanej w Koszalinie wyniesie 128 numerów.  

Prawie na terenie całej gminy moŜna uzyskać połączenie za pomocą 
bezprzewodowej telefonii komórkowej. 

 

2.2.2 Przedsiębiorstwa i przemysł 

Liczba podmiotów gospodarczych operujących na terenie gminy Ustronie 
Morskie pod koniec roku 2002 wyniosła 878, co stanowi około 7,06% wszystkich 
podmiotów gospodarczych powiatu kołobrzeskiego(total:12 427).  

Dla porównania na terenie powiatu kołobrzeskiego w 2002 roku najwięcej 
jednostek stanowiły podmioty prowadzone przez osoby prywatne (9978). 
Następna liczną grupę stanowiły spółki: cywilne (861 podmiotów) i handlowe 
(373). Na terenie powiatu działało 99 spółdzielni i 4 przedsiębiorstwa 
państwowe. 

Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów na terenie gminy mają 
firmy z sektora zajmującego się hotelem i restauracjami (44,24%). 
Przedsiębiorstwa z tego sektora są wraŜliwe na wahania sezonowe, gdyŜ 
największe obroty osiągają w sezonie letnim. Pomimo duŜych fluktuacji w 
przychodach branŜa ta rozwija się najdynamiczniej w gminie, natomiast na 
terenie powiatu i województwa dominuje rozwój sektora handlu i napraw, 
mających odpowiednio 32,8% i 37,3% udział w liczbie podmiotów 
gospodarczych. Tego rodzaju działalność nie wymaga duŜych nakładów 
inwestycyjnych oraz charakteryzuje się dość sporą elastycznością w 
zakresie dopasowania do popytu.  

W celu lepszego zobrazowania róŜnic, dane dotyczące struktury 
podmiotów gospodarczych według wybranych sekcji PKD w gminie 
odniesiono do struktury przedsiębiorstw w powiecie oraz województwie. 
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Wykres nr 1 

Stan na koniec 2002 rok 
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Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003 

 

Jak widać na powyŜszym wykresie w strukturze podmiotów widoczny jest 
zwiększony udział przedsiębiorstw z sektora handlu i napraw oraz hoteli i 
restauracji. Największy, bo niemalŜe 45%, udział podmiotów odnotowuje się w 
sektorze hoteli i restauracji - jest to zdecydowanie większy udział niŜ 
w powiecie (17,7%) i województwie (6,7%). Nieco odmienna jest struktura 
działalności w dziale obsługi nieruchomości i firm oraz w nauce, gdyŜ na 
terenie powiatu liczba podmiotów jest o 10 punktów procentowych większa 
niŜ na terenie gminy Ustronie Morskie, ale jednocześnie aŜ o 7 punktów 
procentowych wyŜsza niŜ na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
Stosunkowo mało podmiotów prowadziło działalność w sekcji rolnictwo, 
łowiectwo i leśnictwo (0,52%).  

Na trenie gminy istnieje tylko jeden duŜy zakład produkcyjny - jest to Zakład 
Przetwórstwa Ryb Superfish S.A. 

 
PoniŜej na Wykresie nr 2 przedstawiono strukturę podmiotów gospodarki w 

gminie Ustronie Morskie w porównaniu do 5 innych gmin powiatu 
kołobrzeskiego. 
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Wykres nr 2 

Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji
w 2002 roku
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Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003 

 Na podstawie powyŜszego wykresu moŜemy stwierdzić, Ŝe najwięcej 
podmiotów gminy Ustronie Morskie zaangaŜowanych jest w działalność sekcji 
„hotele i restauracje” oraz „handel i naprawy”. Pod względem ilości 
podmiotów działających w sekcji „hotele i restauracje” gmina Ustronie 
Morskie znajduje się w czołówce badanych gmin. Tylko w gminie Kołobrzeg 
odsetek podmiotów w tym sektorze jest zbliŜony (około 30%), pozostałe gminy 
nie przekraczają 10%. Dominującym sektorem w całym powiecie jest sektor 
handlu i napraw – w kaŜdej gminie przekracza 25% zaangaŜowanych 
podmiotów w danej gminie. Poza tymi dwoma znaczącymi sektorami warto 
wymienić budownictwo, gdzie odsetek podmiotów koncentrujących swoja 
działalność w gminie Ustronie Morskie wynosi około 5%. W pozostałych 
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sekcjach odsetek podmiotów gminy znajduje się poniŜej średniego poziomu 
badanej grupy. 
 

2.2.3 Demografia  

 

Gmina Ustronie Morskie obejmuje 3 529 mieszkańców, z czego 2 071 osoby 
mieszkają w mieście Ustronie Morskie4. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 
61,91 osób/km2, podczas gdy średnia w województwie to 76 osób/km2. 
Wskaźnik ten jednak odbiega znacząco od średniej dla gmin miejsko-
wiejskich, który wynosi 46 osób/km2.  

Struktura wiekowa ludności gminy jest dość korzystna z punktu widzenia 
rozwoju demograficznego i przyszłości gminy. Najliczniejszą grupę stanowią 
ludzie w wieku produkcyjnym, stanowiący 62,27 % ludności, następnie ludzie 
młodzi w wieku przedprodukcyjnym, stanowiący 26 % ludności oraz osoby 
w wieku poprodukcyjnym – 11,73 % mieszkańców gminy. 

 

Tabela 2: Struktura demograficzna gminy Ustronie Morskie (Narodowy Spis 

Powszechny 2002) 

Ludność w wieku 
Wyszczególnienie Ogółem 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

Polska 100% 23,15% 61,80% 15,04% 

Woj. 
zachodniopomorskie 

100% 22,60% 63,73% 13,66% 

Powiat kołobrzeski 100 % 23,16 % 63,79 % 13,05 % 

Gmina  

Ustronie Morskie 
100% 26,00% 62,27% 11,73% 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003 

 

Dane zawarte w tabeli wskazują na niewielkie rozbieŜności w strukturze 
wiekowej mieszkańców gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Proporcje 
udziału poszczególnych grup wiekowych w ogóle mieszkańców są podobne, 
jednak obserwuje się pewne róŜnice. Odsetek osób w wieku 
przedprodukcyjnym jest większy w porównaniu ze średnią krajową 
wojewódzką czy powiatową. RóŜnica jest wyraźna, gdyŜ oscyluje na poziomie 

                                                 
4 Dane Urzędu Gminy, stan na 30.09.2004 
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3 punktów procentowych w przypadku struktury na poziomie kraju lub 
powiatu i przekracza 3 punkty procentowe w przypadku średniej na terenie 
województwa. Jednocześnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest 
mniejszy niŜ średnia w kraju, województwie i powiecie.  

Z punktu widzenia rozwoju demograficznego gminy wskaźnik odsetek osób 
w wieku przedprodukcyjnym jest korzystny, jednakŜe z punktu widzenia 
sytuacji na rynku pracy, przy porównaniu obu wskaźników – ludności w wieku 
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, sytuacja jest znacznie mniej korzystna 
z powodu wchodzenia osób z grupy w wieku przedprodukcyjnym do drugiej 
grupy, co znacząco zwiększy podaŜ osób na rynku pracy.  

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest mniejszy niŜ średnio w kraju, 
województwie i powiecie. Mniejszy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym to 
mniejsza liczba osób, które posiadają stałe dochody w postaci rent i emerytur 
(często stanowiących jedyne źródło dochodu gospodarstwa domowego) 
regularnie przeznaczanych na konsumpcję dóbr i usług, takŜe tych 
wytwarzanych na terenie gminy Ustronie Morskie.  

 

2.2.4 Rynek pracy i bezrobocie  

Gmina Ustronie Morskie, podobnie jak inne gminy powiatu, dotknięta jest 
dość wysoką stopą bezrobocia. Na początku września 2004 roku wskaźnik 
bezrobocia wynosił 12,53 %, czyli plasował się na podobnym poziomie jak 
średnia w powiecie kołobrzeskim, gdzie poziom bezrobocia we wrześniu br. 
wyniósł 12,66%. Pozostałe gminy powiatu osiągają wskaźnik bezrobocia 
znacznie wyŜszy od średniej w powiecie – najwyŜsze wskaźniki bezrobocia na 
początku września br. zanotowano w gminie Rymań (25,88%) oraz Gościnno 
(18,05%).  

Pomimo tego, iŜ gmina charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem feminizacji 
(1,07), męŜczyźni są grupa liczniejszą wśród zarejestrowanych bezrobotnych 
(58%), co wskazuje na ich gorszą pozycję na rynku pracy. We wrześniu br. 
bezrobocie wśród kobiet wyniosło około 10%, natomiast wśród męŜczyzn 
wskaźnik ten miał wartość aŜ 15%. Natomiast w powiecie kołobrzeskim 
liczniejsza grupę bezrobotnych stanowią kobiety (52%). 

Tak wysoka stopa bezrobocia jest konsekwencją przede wszystkim:  

1. przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych gospodarki związanych  
ze zwolnieniem gospodarczym lat 2001-2003;  

2. regresu gospodarczego w sektorze rolniczym i innych gałęziach 
gospodarki 
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3. trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotów działających na 
rynku pracy (brak kapitału inwestycyjnego zarówno własnego jak 
i obcego); 

4. wchodzącego na rynek wyŜu demograficznego; 

Czynnikiem bezpośrednio związanym z poziomem bezrobocia jest poziom 
wykształcenia ludności gminy. PoniŜszy wykres przedstawia strukturę 
wykształcenia ludności gminy w 2003 roku. 

 

Wykres nr 3 

Struktura wykształcenia mieszkańców gminy Ustronie 
Morskie w wieku 13 lat i powyŜej w 2003 roku

7%

25%

8%

26%

30%

4%

WyŜsze

Policealne

Średnie

Zasadnicze zawodowe

Podstawowe
ukończone

Podstawowe nie
ukończone i bez
wykształcenia

 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003  

 

Jak moŜna zaobserwować na powyŜszym wykresie wykształcenie wyŜsze 
ma tylko 7% mieszkańców gminy. Wśród mieszkańców najczęściej 
spotykanym wykształceniem jest podstawowe ukończone, co znacząco 
zmniejsza ich szanse na rynku pracy. Ilustruje to dobrze wykres nr 4, z którego 
wynika, Ŝe prawie 30% ogółu bezrobotnych to ludzie o wykształceniu 
gimnazjalnym i poniŜej. 

RównieŜ wysoki odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym i średnim zawodowym moŜe świadczyć 
o niedopasowaniu oferty programowej zwłaszcza szkół zawodowych do 
potrzeb lokalnego rynku pracy.  
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Wykres nr 4 

Struktura bezrobotnej ludności według 
poziomu wykształcenia
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Źródło: : US w Szczecinie, Bezrobotni w woj. Zachodniopomorskim w 2003 roku, Szczecin 2004 

 

Kolejny problem społeczny gminy Ustronie Morskie to występowanie 
długotrwałego bezrobocia, które przyjmuje postać chroniczną i powoduje 
największe straty społeczne, gdyŜ obejmuje grupę ludzi nie mających szans 
na znalezienie pracy.  

Jak wynika z poniŜszego wykresu, długotrwałe bezrobocie stanowi 
znacznie dotkliwszy problem na terenie powiatu niŜ na terenie gminy (róŜnica 
około 4 pkt. procentowych). Poziom długotrwałego bezrobocia w gminie jest 
podobny do jego poziomu w województwie (19,3 pkt. procentowych). 
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Wykres nr 5 

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 
w miesiącach
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Źródło: US w Szczecinie, Bezrobotni w woj. Zachodniopomorskim w 2003 roku, Szczecin 2004 

Bezrobocie chroniczne, trwające powyŜej 2 lat, powoduje zwiększenie 
liczby bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku z powodu upływu okresu 
jego pobierania. W związku z tym prawo do zasiłku na koniec sierpnia 2004 
roku miało zaledwie 22% bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy 
Ustronie Morskie. Natomiast w powiecie kołobrzeskim odsetek ten wynosił 
20%. 

Oprócz zróŜnicowania bezrobotnych mieszkańców gminy pod 
względem długości czasu pozostawania bez pracy, równieŜ znaczącą 
kwestię stanowi struktura wiekowa. Niepokojącym zjawiskiem jest to,  
Ŝe największą, bo aŜ 68,87%, grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi 
w wieku produkcyjnym mobilnym, tj. od 18 do 44 lat. W podziale na przedziały 
wiekowe 25-34 lata oraz 35-44 lata mieści się odpowiednio 25,49% i 21,32% 
ogółu bezrobotnych w gminie. 

 
Rynek pracy gminy Ustronie Morskie cechuje wysoki w porównaniu do 

innych gmin udział zatrudnionych w gospodarce narodowej. W roku 2003 na 
terenie gminy pracowały ogółem 1024 osoby, natomiast w powiecie 
pracowało 13964 osób, z czego 10738 w gminie Kołobrzeg. Odsetek osób 
zatrudnionych w gospodarce narodowej w gminie Ustronie Morskie  
w stosunku do całego powiatu wynosił 7,3%, natomiast w stosunku do 
powiatu liczonego bez gminy Kołobrzeg wynosił aŜ 31,8%. 

 
W ogólnej liczbie zatrudnionych w gospodarce narodowej na terenie 

gminy Ustronie Morskie kobiety stanowiły 63,5%, co w porównaniu ze średnią 
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powiatu czy województwa jest stosunkowo duŜo (róŜnica ze średnia 
powiatową na poziomie 8 punktów procentowych).  

 
Najwięcej, bo aŜ 754 osób, zatrudnionych było w dziale „przemysł 

i budownictwo”. W dziale „usług nierynkowych” zatrudnionych było 154 osób, 
a w dziale usług rynkowych 113 osób, co oznacza, iŜ źródło dochodów dla 
ogółu mieszkańców gminy stanowi zarówno praca w sektorze prywatnym jak 
 i praca w sektorze państwowym (administracja publiczna, ochrona zdrowia 
 i edukacja). Pomimo duŜego odsetka uŜytków rolnych (60,5% powierzchni 
ogólnej gminy) zatrudnienie w rolnictwie znajduje tylko 0,3% mieszkańców. 
Zestawienie najwaŜniejszych danych zawiera tabela nr 3. 
 
Tabela nr  3 Pracujący w gospodarce narodowej w gminie Ustronie Morskie w 2003 
roku 
 

 Ogółem W tym 

kobiety 

rolnictwo, 

łowiectwo i 
leśnictwo, 

rybołówstwo i 
rybactwo 

przemysł i 
budownictwo 

usługi 
rynkowe 

usługi 
nierynkowe 

Liczba osób 1024 650 3 754 113 154 

Udział % 100% 63,5% 0,3% 73,6% 11,0% 15% 

Powiat 
Kołobrzeski 100% 55,5% 3,1% 30,9% 32,6% 33,4% 

Woj. 
Zachodnio-
pomorskie 

100% 50,3% 3,6% 33,9% 32,2% 30,3% 

Gmina 
Dygowo 

100% 41,9% 18,1% 46,6% 10,5% 24,8% 

Gmina 
Gościno 100% 53,8% 9,9% 31,2% 24,8% 34,1% 

Gmina 
Kołobrzeg 100% 55,0% 0,9% 65,9% 10,4% 22,8% 

Gmina 
Rymań 100% 48,6% 9,7% 40,3% 25,9% 24,1% 

Gmina 
Siemyśl 100% 54,2% 12,4% 18,7% 21,8% 47,1% 

 
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003  
 
 ChociaŜ przemysł przetwórczy rolno-spoŜywczy rozwija się dopiero od 
kilkunastu lat na terenie gminy, to udział osób zatrudnionych w przemyśle  
i budownictwie jest dość wysoki (73,6%). Od kilku lat prowadzone są działania 
na rzecz zlokalizowania w gminie ferm wiatrowych generatorów 
prądotwórczych. Konieczne jest zatem przygotowanie nowych terenów pod 
rozwój przedsiębiorczości oraz opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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2.2.5 Szkolnictwo 

 Na terenie gminy Ustronie Morskie funkcjonują dwie szkoły podstawowe 
oraz jedno gimnazjum. Ogółem w bieŜącym roku szkolnym uczęszcza do nich 
483 uczniów. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zlokalizowane w Ustroniu 
Morskim działają w ramach Zespołu Szkół.  

1. Szkoła Podstawowa w Rusowie, Rusowo 30, do którego w roku szkolnym 
2004/2005 uczęszcza 73 uczniów;  

2. Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 8, do którego 
w roku szkolnym 2004/2005 uczęszcza 257 uczniów; 

3. Gimnazjum w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 8, do którego w roku 
szkolnym 2004/2005 uczęszcza 153 uczniów; 

 Szkoły Podstawowe w Rusowie i w Ustroniu Morskim  funkcjonują od 1946, 
natomiast gimnazjum zostało oddane do uŜytku 1999 roku.  

WaŜnym problemem oświaty na terenie gminy Ustronie Morskie jest duŜe 
rozproszenie gospodarstw, a co za tym idzie konieczność dowoŜenia dzieci 
do szkół. Szacuje się, Ŝe codziennie gminy do szkół dowoŜonych jest 156 
uczniów, co stanowi ponad 32% wszystkich dzieci uczęszczających do szkół.  

 Zakłada się, Ŝe liczba dzieci w klasach pierwszych w ciągu najbliŜszych 
5 lat spadnie o około 49,3 %. Związane jest to ze starzeniem się społeczeństwa 
oraz niŜem demograficznym. Takie obniŜenie liczby uczniów wywoła 
konieczność zmian organizacyjnych w szkołach.  

 

Tabela 4   Prognoza ilości dzieci w klasach pierwszych w latach 2004-2010 

Rok szkolny Rocznik Ilość dzieci 

2004/2005 1997 49 

2005/2006 1998 42 

2006/2007 1999 40 

2007/2008 2000 39 

2008/2009 2001 33 

2009/2010 2002 26 
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2.2.6 Ochrona zdrowia, opieka społeczna i bezpieczeństwo 

Podstawową opiekę zdrowotną, zapobiegawczo-leczniczą, prowadzi 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ustroniu Morskim, który obejmuje 
zasięgiem obszar całej gminy. Działalność NZOZ obejmuje takŜe punkt lekarski 
w Rusowie (raz w tygodniu przyjmuje stomatolog i lekarz rodzinny). NZOZ 
zatrudnia 4 lekarzy, w tym 2 stomatologów, oraz 4 pielęgniarki. Dwa razy w 
tygodniu przyjmuje lekarz ginekolog. W budynku NZOZ funkcjonuje teŜ apteka, 
zatrudniająca jednego farmaceutę. Przychodnie Rejonowe, poradnie 
specjalistyczne oraz szpital znajdują się w stolicy powiatu – Kołobrzegu. 

W działania z zakresu pomocy społecznej zaangaŜowany jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, który realizuje zadania 
środowiskowej pomocy społecznej wynikające z rządowych programów 
pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu 
Ŝycia osób i rodzin. Do zadań własnych gminy naleŜą: doŜywianie dzieci 
i młodzieŜy w okresie nauki w szkole, zakup ubrań, usług opiekuńczych, 
pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, zasiłki celowe na wypadki 
powstałe w wyniku zdarzeń losowych.  

W pierwszej połowie roku 2004 wydatki gminy przeznaczone na pomoc 
społeczną wyniosły 412.435 zł, z czego 242.412 zł wydano na zadania 
zlecone, zaś pozostałe 170.023 zł na zadania własne. Na terenie gminy 
z pomocy społecznej korzysta 198 rodzin. W ciągu najbliŜszych lat skala 
świadczonej pomocy społecznej nie ulegnie zmniejszeniu, nawet przy 
załoŜeniu zmniejszenia bezrobocia i ubóstwa.  

Na terenie gminy Ustronie Morskie nad bezpieczeństwem publicznym 
pieczę sprawuje Rewir Dzielnicowych. W 2003 r. były odnotowane 153 
przestępstwa, natomiast w 2002 roku liczba przestępstw wynosiła 138, zatem 
liczba przestępstw wzrosła o 11% w stosunku do roku 2002. 

 

2.2.7 Rolnictwo i leśnictwo  

 

Gmina Ustronie Morskie pod względem rozwojowym ma charakter 
turystyczno-rolniczy. Jest od blisko stu lat znanym kurortem letniego 
wypoczynku, stąd miejscowości leŜące w sąsiedztwie wybrzeŜa rozwijają się w 
oparciu o turystykę. Natomiast tereny leŜące na południu gminy, ze względu 
na dobre i urodzajne gleby, zajmują się rolnictwem.  

Przeciętny udział uŜytków rolnych w powierzchni gminy to 60,5 % (2004 r.). 
Lasy i zadrzewienia zajmują 30,5% powierzchni, a pozostałe grunty 
i nieuŜytki 9%. Odpowiednie dane dla województwa wynoszą: 45,9 %, 35,6 % i 
18,5%.  
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Strukturę uŜytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych według danych 
z NSR w gminie Ustronie Morskie na tle powiatu i województwa przedstawia 
wykres nr  6. 

 

Wykres nr 6  

UŜytkowanie gruntów w gospodarce całkowitej w roku 2002
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Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003 

 

 Porównanie struktury gruntów gospodarstw rolnych wskazuje na 
zdecydowanie wysoki udział gruntów ornych w gminie Ustronie Morskie. 
Zarówno w gminie jak i w powiecie przekracza on 76%, róŜnica w porównaniu 
ze wskaźnikiem w województwie wynosi około 40 punktów procentowych. 
MoŜna zatem wnioskować, iŜ na terenie gminy znajdują się wyjątkowo dobre i 
urodzajne gleby. Dalsza analiza wskazuje na znaczny udział powierzchni łąk w 
gminie i powiecie w stosunku do powierzchni łąk w województwie. Odsetek 
ten jest o ponad 5 punktów procentowych większy. Powierzchnia pastwisk, 
stanowiąca 3,3% gruntów gospodarstw rolnych, jest niŜsza niŜ w powiecie 
(4,8%), ale wyŜsza niŜ w województwie (2,5%). Lasów na terenie gminy jest o 
ok. 33% mniej niŜ średnio w województwie, natomiast o 1% więcej niŜ w 
powiecie. Stosunkowo niewielki udział pastwisk oraz sadów w powierzchni 
gminy wskazuje na niewielką rolę hodowli oraz sadownictwa w gospodarce 
rolnej. 

 Przewaga gruntów ornych w gospodarce całkowitej świadczy o dobrej 
jakości gleb w gminie. W gminie przewaŜają gleby brunatne i kwaśne, rzadziej 
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brunatne wyługowane i brunatne właściwe oraz pseudobielicowe. W 
obniŜeniach terenu spotyka się czarne ziemie.  

 Obszar gminny charakteryzuje się wysoką bonitacją gleb – wskaźnik 
bonitacji wynosi 1,07. Największy obszar zajmują gleby klasy IV a i IV b, co 
stanowi prawie 50% wszystkich gruntów ornych. UŜytki zielone są 
sklasyfikowane w większości w klasie IV. Drugie miejsce pod względem 
obszaru zajmują gleby klas III a i III b. Bardzo mały obszar zajmują gleby 
najsłabsze klasy VI. 

 Generalnie naleŜy stwierdzić, Ŝe pod względem przydatności rolniczej 
dominują gleby kompleksu 2 – pszennego dobrego i kompleksu 4 – Ŝytniego 
bardzo dobrego. Gleby te występują jako zwarte kompleksy i z reguły 
obejmują po kilkadziesiąt hektarów powierzchni, co sprzyja racjonalnemu 
wykorzystaniu gleby. 

 Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wartość produkcji rolnej 
wytworzonej na terenie gminy jest struktura gospodarstw rolnych.  

 

Tabela 5:  Struktura gospodarstw rolnych 

Grupa obszarowa 
uŜytków rolnych 

Liczba gospodarstw Odsetek 

1 – 2 ha 10 5,49% 

2 - 5 ha 40 21,98% 

5 -10 ha 50 27,47% 

10 - 20 ha 52 28,57% 

20 - 50 ha 26 14,29% 

50 ha i więcej 4 2,2% 

 182 100% 

 

 NaleŜy zauwaŜyć, iŜ wysoki odsetek gruntów rolnych powierzchni gminy nie 
znajduje odzwierciedlenia w wielkości Podmioty gospodarki narodowej w 
sekcji Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (Wykres nr 1). Na wykresie tym w 
strukturze podmiotów widoczny jest zdecydowany udział przedsiębiorstw 
z sektora handlu i napraw oraz hoteli i restauracji. MoŜna zatem wnioskować, 
iŜ część właścicieli gospodarstw rolnych znajduje zatrudnienie poza 
rolnictwem, zaś część nich naleŜy do grupy tzw. ukrytych bezrobotnych. 
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2.2.8 Finanse gminy Ustronie Morskie 

PoniŜsze zestawienie przedstawia planowane dochody i wydatki gminy 
w porównaniu do realnego ich wykonania w latach 2002-2004 (Tabela nr 6). 
Jak widać realne wykonanie budŜetu nie odbiega od planowanych wartości, 
a w 2002 i 2003 roku dochody przewyŜszały wydatki. Największe odchylenie 
wartości zrealizowanych w stosunku do planowanych w całym okresie analizy 
wyniosło 12,2%. W latach 2002 i 2003 obserwowano nadwyŜkę budŜetową, a 
deficyt budŜetowy pojawił się w 2004 roku, jednakŜe był on niewielki i 
dotyczył połowy 2004 roku, a wielkości planowane były na okres roku. 

 

Tabela nr 6 Struktura budŜetu gminy Ustronie Morskie w latach 2002-2004 

2002 2003 2004 

Lata 

Plan Wykon. 

% 

wyko

nania 

Plan Wykon. 

% 

wyk

ona

nia 

Plan 

Wykon. 

Za I pół. 
2004-10-

12 

% 

wykona

nia 

Dochody 
razem 

12.992.11
1 

11.463.571 88,2% 14.375.888 14.444.651 100% 12.652.101 5.482.939 43,3% 

Wydatki  
w zł 

12.592.11
1 

11.061.376 87,8% 13.881.374 13.156.345 
94,8

% 
15.136.547 6.184.611 40,9% 

NadwyŜka
/Deficyt w 

zł 
400.000 402.195 494.514 1.288.306 - 2.484.446 - 701.672 

NadwyŜka
/Deficyt % 

3,2 3,6 

 

3,6 9,8 

 

16,4 11,3 

 

  

 Na jednego mieszkańca gminy Ustronie Morskie w 2003 roku przypadało 
około 6975 zł dochodów gminy. Jeśli chodzi o wydatki, to na jednego 
mieszkańca przypadało ich 6353 zł w tym samym roku. 

Dla porównania, w roku 2002 dochód na jednego mieszkańca gminy 
Ustronie Morskie wynosił 5535 zł; dla pozostałych gmin powiatu kołobrzeskiego 
dochód na mieszkańca obrazuje następująca tabela: 
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Tabela nr 7 Dochody gminy na tle innych jednostek samorządu terytorialnego 
w 2002 r.  

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Dochód na mieszkańca w zł Odchylenie procentowe od 
średniej w województwie 

Woj. Zachodniopomorskie 2150 - 

Pow. Kołobrzeski 1593 26% 

Gm. Ustronie Morskie 2385 11% 

Gm. Dygowo 1355 37% 

Gm. Gościno 1493 31% 

Gm. Kołobrzeg 1625 24% 

Gm. Rymań 1539 28% 

Gm. Siemyśl 1440 33% 

 

Jak pokazuje tabela nr 7 średni dochód powiatu kołobrzeskiego na 
mieszkańca wynosił 1593 zł. NajwyŜszy dochód na mieszkańca odnotowano 
w gminie Ustronie Morskie, a najniŜszy w gminie Dygowo. Gmina Ustronie 
Morskie plasuje się powyŜej średniej powiatu i województwa, w kategorii 
zamoŜnych gmin. 
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Cele rozwoju stojące przed gminą Ustronie Morskie 

 Dokonawszy analizy powyŜszych czynników rozwojowych, naleŜy 
przyjąć, Ŝe plan rozwoju lokalnego gminy Ustronie Morskie będzie w 
najbliŜszych latach koncentrować się na wzmacnianiu rozwoju następujących 
obszarów: 

- turystyka, , 

- przedsiębiorczość, 

- infrastruktura techniczna, 

- infrastruktura społeczna.  

 W rezultacie określenia obszarów rozwojowych, przyjęto następujące 
cele strategiczne: 

 

Cel 1 

Podniesienie jakości infrastruktury technicznej i społecznej do poziomu 
pozwalającego na podniesienie standardu usług dla mieszkańców 
i turystów oraz rozwój przedsiębiorczości.  
 
 

Cel 2 

Wzmacnianie atrakcyjności rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz 
poprawa potencjału turystycznego gminy jako sposób na 
zróŜnicowanie źródła dochodów mieszkańców. 
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3. Zaplanowane do realizacji projekty w obecnym okresie programowania 
oraz w latach 2007-2013 

 

Ze względu na warunki finansowe gminy oraz na bardziej ciągły lub 
incydentalny charakter projektów, zostały one podzielone na dwie grupy. 
Pierwszą grupę stanowią projekty, których realizacja została zaplanowana na 
lata 2004-2006. Druga grupa to projekty, które będą realizowane w latach 
2007-2013.  

Grupa realizowana w latach 2004-2006 to głównie projekty o działaniu 
natychmiastowym, o szybko uwidaczniających się rezultatach. W grupie tej 
znajdują się projekty, dla których w większości zostały opracowane 
odpowiednie dokumentacje techniczne i finansowe i wydane decyzje 
administracyjne pozwalające na ich realizację.  

Projekty zaplanowane do realizacji w późniejszym okresie to takie, których 
zasadnicza część realizacji, w tym część organizacyjna, załoŜycielska  
i projektowa odbywać będzie się w latach 2007-2013. 

Dla wszystkich zadań z pierwszej grupy, czyli tych o realizacji zaplanowanej 
na lata 2004-2006, podstawowymi kryteriami są: 

- zaleŜność od nich znacznej liczby dalszych działań, co plasuje je na 
pozycji najpilniejszych do wykonania, 

- największa potrzeba lokalnej społeczności, stwierdzona na podstawie 
badań ankietowych, rozmów z radnymi i przedstawicielami gminy, 

- względy budŜetowe. 

Przedstawiona poniŜej Tabela 1 przedstawia kolejne lata, w których 
realizowane będą projekty ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego.  
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Tabela 1:  Harmonogram realizacji projektów zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego 
 
Działania i projekty realizowane przez gminę Ustronie Morskie w latach 2004-2006        

 Nazwa projektu/działania 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Budowa drogi gminnej w Rusowie                 

2. Budowa promenady nadmorskiej w Ustroniu Morskim                 

3. 
Przebudowa drogi w ul. Wiejskiej do pomnika ofiar nazizmu na cmentarzu 
w Ustroniu Morskim 

                

4. Budowa ścieŜki dydaktycznej do przystani rybackiej w Ustroniu Morskim                 

5. Budowa ścieŜki rowerowej z Ustronia Morskiego do Bagicza                 

6. 
Budowa ścieŜki rowerowej do najstarszych dębów w Polsce w Lesie 
Kołobrzeskim 

                

7. Zagospodarowanie Parku Nadmorskiego w Ustroniu Morskim                 

8. 
Budowa sztucznej nawierzchni na bocznym boisku piłkarskim w Ustroniu 
Morskim 

                

9. Rekultywacja jednej niecki wysypiskowej składowiska odpadów w Kukince                 

10. Rozbudowa Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim                 

11. Budowa świetlic wiejskich w Kukince, SianoŜętach, Kukinii i Rusowie                 

12. 
Stworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (PIAP) w Ustroniu 
Morskim 

          

13. 
Przebudowa systemu spływu wód burzowych do morza w miejscowości 
Ustronie Morskie 

          

14. Umocnienie brzegu morskiego w Ustroniu Morskim i SianoŜętach           
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15. 
Budowa całorocznego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu 
Morskim 

          

16 Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Ustroniu Morskim           

 
 
Działania i projekty realizowane przez gminę Ustronie Morskie  w latach 2007-2013 
  

                  

  Nazwa projektu/działania 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

17.  Budowa boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim           

18. Budowa Centrum Administracji Publicznej w Ustroniu Morskim           

19. 
Adaptacja obiektu ośrodka zdrowia przy ul. Osiedlowej na Centrum Kultury 
w Ustroniu Morskim 

          

20. 
Przebudowa zejść na plaŜę w miejscowościach Ustronie Morskie i SianoŜęty 
z ich przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych 

          

21. Rewitalizacja plaŜ w Ustroniu Morskim           

22. 
Budowa ścieŜki rowerowej w odcinku od Wieniotowa do wschodniej 
granicy gminy w kierunku latarni w Gąskach 

          

23. Budowa drogi gminnej Bagicz-SianoŜęty           

24. Rewitalizacja Parku Podworskiego w Rusowie           

25. Budowa drogi Kwiatowej do ul. Lotniczej           
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4. Fiszki projektowe 

 

W poniŜszych fiszkach projektowych, kaŜde z wymienionych zadań zostało 
opisane z uwzględnieniem pięciu cech: nazwy projektu, lokalizacji, instytucji  
i podmiotów uczestniczących we wdraŜaniu, oczekiwanych rezultatów, 
przewidywanych nakładów do poniesienia.  

 

Okres 2004-2006: Działania i projekty realizowane w gminie Ustronie Morskie 

 

Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 01 
Budowa drogi gminnej w Rusowie  

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Rusowo 

Czas realizacji projektu: 2004-2005 

Wskaźniki: Długość drogi  – 0,4 km 

Powiązanie projektu: brak 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 264 

Wkład własny (w tys. PLN) 66 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK 
Współpraca 
z: 

--- 

 
 

Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 02 
Budowa Promenady nadmorskiej w Ustroniu 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005-2007 

Wskaźniki: długość promenady – 4 km 

Powiązanie projektu: Projekt nr 03 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 3.500 

Wkład własny (w tys. PLN) 875 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

NIE 
Współpraca 
z: 

Konsultacja z Urzędem Morskim w 
Słupsku 

 
 

Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 03 
Przebudowa drogi w ul. Wiejskiej do pomnika ofiar nazizmu 
na cmentarzu w Ustroniu Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005 

Wskaźniki: długość drogi – 0,7 km 

Powiązanie projektu: Projekt nr 02 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 140 

Wkład własny (w tys. PLN) 35 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 
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Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 04 
Budowa ścieŜki dydaktycznej do przystani rybackiej w 
Ustroniu Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005 

Wskaźniki: długość ścieŜki – 0,48 km 

Powiązanie projektu: Projekt nr 2 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 150 

Wkład własny (w tys. PLN) 37,5 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

NIE Współpraca 
z: 

Urząd Morski w Słupsku 

 
 
 

Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 05 
Budowa ścieŜki rowerowej z Ustronia Morskiego do Bagicza 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005-2006 

Wskaźniki: długość ścieŜki - 3,2 km 

Powiązanie projektu: Projekt m. Kołobrzeg budowy ścieŜki nadmorskiej jako 
realizacja budowy międzynarodowej ścieŜki rowerowej E-9. 
Projekt jest powiązany z podobnymi projektami miasta 
Kołobrzeg i gminy wiejskiej Kołobrzeg. Powiązanie z 
projektem nr 6. 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 320 

Wkład własny (w tys. PLN) 80 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

 

 
 

 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 06 
Budowa ścieŜki rowerowej do najstarszych dębów w Polsce 
w Lesie Kołobrzeskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005-2006 

Wskaźniki: długość ścieŜki - 4 km 

Powiązanie projektu: Projekt nr  5 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 800 

Wkład własny (w tys. PLN) 200 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

NIE Współpraca 

z: 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Gościno 
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Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 07 
Zagospodarowanie Parku Nadmorskiego w Ustroniu 
Morskim  

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005-2007 

Wskaźniki: powierzchnia parku - 5,48 ha 
długość ścieŜek rowerowych – 0,7 km 
długość ścieŜki zdrowia – 0,4 km 
liczba urządzeń ścieŜki zdrowia – 8 szt. 

Powiązanie projektu: Projekt nr 5 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 980 

Wkład własny (w tys. PLN) 245 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

NIE Współpraca 
z: 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Gościno 

 
 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 08 
Budowa sztucznej nawierzchni na bocznym boisku 
piłkarskim w Ustroniu Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005 

Wskaźniki: powierzchnia boiska – 0,72 ha 

Powiązanie projektu: brak 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 800 

Wkład własny (w tys. PLN) 400 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

NIE Współpraca 
z: 

Klub Sportowy ASTRA w Ustroniu 
Morskim 

 
 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 09 
Rekultywacja jednej niecki wysypiskowej składowiska 

odpadów w Kukince 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Kukinka 

Czas realizacji projektu: 2005-2006 

Wskaźniki: powierzchnia rekultywowana - 2,25 ha 

Powiązanie projektu: brak  

Szacowane koszty (w tys. PLN) 1160 

Wkład własny (w tys. PLN) 580 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 
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Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 10 
Rozbudowa Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005 

Wskaźniki: dobudowana powierzchnia uŜytkowa budynku -1096 m2  
powierzchnia okien – 232,5 m2 
ilość okien – 50 szt. 
powierzchnia dachu - 757 m2 

powierzchnia elewacji zewnętrznej – 1134 m2 

Powiązanie projektu: Projekt nr 16 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 2 400 

Wkład własny (w tys. PLN) 600 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

 

 
 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 11 
Budowa świetlic wiejskich w Kukince, SianoŜętach, Kukinii i 
Rusowie 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2005-2006 

Wskaźniki: Ilość świetlic – 4 szt. 
Powierzchnia uŜytkowa świetlic - 600 m3 

Powiązanie projektu: brak  

Szacowane koszty (w tys. PLN) 400 

Wkład własny (w tys. PLN) 200 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

NIE Współpraca 
z: 

 

 
 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 12 
Stworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (PIAP) 
w Ustroniu Morskim  

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2006 

Wskaźniki: Liczba punktów dostępu do Internetu – 1 szt. 
Liczba stanowisk komputerowych - 6 szt. 

Powiązanie projektu: brak  

Szacowane koszty (w tys. PLN) 200 

Wkład własny (w tys. PLN) 100 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

NIE Współpraca 
z: 

Telekomunikacja Polska S.A. 
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Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 13 
Przebudowa systemu spływu wód burzowych do morza w 

miejscowości Ustronie Morskie  

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2006 

Wskaźniki: przebudowana długość spływu - 120 mb 

Powiązanie projektu: Projekt nr 14 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 1080 

Wkład własny (w tys. PLN) 540 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

 

 
 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 14 
Umocnienie brzegu Morskiego w Ustroniu Morskim i 
SianoŜętach 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2006 

Wskaźniki: długość umocnionego brzegu – 0,3 km 

Powiązanie projektu: Projekt nr 13 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 770 

Wkład własny (w tys. PLN) 385 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 

 

 

Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 15 
Budowa całorocznego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
w Ustroniu Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2004-2006 

Wskaźniki: nowa powierzchnia uŜytkowa ośrodka – 6000 m2 
 

Powiązanie projektu: brak 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 22.000 

Wkład własny (w tys. PLN) 11.000 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 

z: 
--- 
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Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 16 
Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Ustroniu 
Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2006 

Wskaźniki: droga wraz z chodnikiem o długości 0,263 km 
 

Powiązanie projektu: brak 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 365 

Wkład własny (w tys. PLN) 183 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 

 

Okres 2007-2013: Działania i projekty realizowane w gminie Ustronie Morskie 

 
 

Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 17 
Budowa boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w 
Ustroniu Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2007 

Wskaźniki: powierzchnia boiska - 8.000 m2 

ilość urządzeń sportowych – 10 szt. 

Powiązanie projektu: Projekt nr 10 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 900 

Wkład własny (w tys. PLN) 450 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 

 
 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 18 
Budowa Centrum Administracji Publicznej w Ustroniu 
Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2007-2008 

Wskaźniki: 
powierzchnia centrum - 750 m2 

Powiązanie projektu: brak  

Szacowane koszty (w tys. PLN) 3.000 

Wkład własny (w tys. PLN) 2.250 Wkład własny (%) 75 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 
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Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 19 
Adaptacja obiektu ośrodka zdrowia przy ul. Osiedlowej na 
Centrum Kultury w Ustroniu Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2007-2008 

Wskaźniki: powierzchnia uŜytkowa obiektu - 2500 m2 

Powiązanie projektu: Projekt nr 25 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 2800 

Wkład własny (w tys. PLN) 1400 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 

 
 
 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 20 
Przebudowa zejść na plaŜę w miejscowościach Ustronie 
Morskie, SianoŜęty z ich przystosowaniem do obsługi osób 

niepełnosprawnych 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, SianoŜęty 

Czas realizacji projektu: 2008-2010 

Wskaźniki: liczba przebudowywanych zejść – 10 szt. 

Powiązanie projektu: brak 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 3.200 

Wkład własny (w tys. PLN) 2.400 Wkład własny (%) 75 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 

 
 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 21 
Rewitalizacja plaŜ w Ustroniu Morskim 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2007-2010 

Wskaźniki: kubatura naniesionego materiału – 600.000 m3 

Powiązanie projektu: Projekt m. Kołobrzeg rewitalizacji plaŜ i budowy ostróg 
morskich 

Szacowane koszty (w tys. PLN) 3.200 

Wkład własny (w tys. PLN) 1.600 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

Nie Współpraca 
z: 

Urząd Morski w Słupsku 
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Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 22 
Przebudowa drogi gminnej w odcinku od Wieniotowa do 
wschodniej granicy gminy w kierunku latarni w Gąskach 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2010 

Wskaźniki: długość drogi – 1200 m 

Powiązanie projektu: Projekt przebudowy drogi do latarni w Gąskach w gminie 
Mielno  

Szacowane koszty (w tys. PLN) 300 

Wkład własny (w tys. PLN) 150 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

--- 

 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 23 
Budowa drogi gminnej Bagicz - SianoŜęty 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2011-2012 

Wskaźniki: Długość drogi - 3 km 

Powiązanie projektu: brak  

Szacowane koszty (w tys. PLN) 1.800 

Wkład własny (w tys. PLN) 900 Wkład własny (%) 50 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 

z: 
--- 

 
 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 24 
Rewitalizacja Parku Podworskiego w Rusowie 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2011-2013 

Wskaźniki: Powierzchnia parku – 15,3 ha 

Powiązanie projektu: brak  

Szacowane koszty (w tys. PLN) 800 

Wkład własny (w tys. PLN) 200 Wkład własny (%) 25 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

Konserwator Zabytków 

 
Tytuł projektu/Nazwa działania: 

Nr projektu 25 
Budowa drogi Kwiatowej do ul. Lotniczej 

Instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie 

Czas realizacji projektu: 2007-2008 

Wskaźniki: Długość drogi – 1 km 

Powiązanie projektu: brak  

Szacowane koszty (w tys. PLN) 1200 

Wkład własny (w tys. PLN) 900 Wkład własny (%) 75 

Projekt realizowany 
samodzielnie  

TAK Współpraca 
z: 

Konserwator Zabytków 
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5. Powiązanie projektów z celami strategicznymi innych dokumentów 
dotyczących rozwoju 

 

 W ramach Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2015 
roku, mieszkańcy i włodarze województwa wyznaczyli jego wizję, jako obszaru 
o czystym i bezpiecznym środowisku, dającego szanse zrównowaŜonego, ale 
dynamicznego rozwoju, przyjaznego mieszkańcom, atrakcyjnego dla turystów 
i kuracjuszy.  

Wyznaczona wizja ma być osiągnięta poprzez realizację następujących 
pięciu celów strategicznych: 

1. Poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego. 

2. Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji. 

3. Stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich.  

4. Podniesienie jakości Ŝycia w regionie. 

Ujęte w Planie projekty wpisują się bezpośrednio w realizację wszystkich 
w/w celów strategicznych województwa zachodniopomorskiego. 
Następujące projekty realizują wymienione cele strategiczne: 

Cel 1. Poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego. 

Projekty 

Budowa drogi gminnej w Rusowie 

Budowa promenady nadmorskiej w Ustroniu Morskim 

Przebudowa drogi w ul. Wiejskiej do pomnika ofiar nazizmu na cmentarzu w Ustroniu Morskim 

Budowa ścieŜki rowerowej z Ustronia Morskiego do Bagicza 

Budowa ścieŜki rowerowej do najstarszych dębów w Polsce w Lesie Kołobrzeskim 

Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Ustroniu Morskim 

Przebudowa zejść na plaŜę w miejscowościach Ustronie Morskie i SianoŜęty z ich przystosowaniem 

do obsługi osób niepełnosprawnych 
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Rewitalizacja plaŜ w Ustroniu Morskim 

Budowa ścieŜki rowerowej w odcinku od Wieniotowa do wschodniej granicy gminy w kierunku 
latarni w Gąskach 

Budowa drogi gminnej Bagicz-SianoŜęty 

Umocnienie brzegu morskiego w Ustroniu Morskim i SianoŜętach 

Budowa drogi Kwiatowej do ul. Lotniczej 

Cel 2. Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji. 

Projekty 

Budowa całorocznego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim 

Budowa boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim 

Budowa Centrum Administracji Publicznej w Ustroniu Morskim 

Cel 3. Stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich.  

Projekty 

Budowa ścieŜki dydaktycznej do przystani rybackiej w Ustroniu Morskim 

Rozbudowa Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim 

Stworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (PIAP) w Ustroniu Morskim 

Adaptacja obiektu ośrodka zdrowia przy ul. Osiedlowej na Centrum Kultury w Ustroniu Morskim 

Cel 4. Podniesienie jakości Ŝycia w regionie. 

Projekty 

Zagospodarowanie Parku Nadmorskiego w Ustroniu Morskim 

Budowa sztucznej nawierzchni na bocznym boisku piłkarskim w Ustroniu Morskim 

Rekultywacja jednej niecki wysypiskowej składowiska odpadów w Kukince 

Przebudowa systemu spływu wód burzowych do morza w miejscowości Ustronie Morskie 

Rewitalizacja Parku Podworskiego w Rusowie 

Budowa świetlic wiejskich w Kukince, SianoŜętach, Kukinii i Rusowie 
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6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-
2006 
 

 
 

 
Wskaźniki 

Szacowana 
docelowa wartość 
wskaźnika  

Produkty 1.Długość nowych utwardzonych dróg gminnych (km)  

2. Długość nowej sieci rozdzielczej wodociągów (km) 

3. Długość sieci kanalizacyjnych (km) 

4. Długość ścieŜek rowerowych (km) 

4. Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony 
dziedzictwa kulturowego) (szt.) 

5. Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej) 
(szt.) 

6. Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury edukacyjno-
oświatowej (szt.) 

7. Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury informatycznej 
(szt.) 

5,6 

0 

0,12 

7,2 

2 

 

6 

 

3 

1 

Rezultaty 1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne 
w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu 
(ha) 

2. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 

4. Ilość osób korzystających z infrastruktury sportowej 
(osoby/miesiąc) 

5. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (%) 

0,3 

 

4 

1200 

 

5 

Oddziały

wanie 
1. Zwiększenie inwestycji w gminie (%) 

2. Zwiększenie liczby mieszkańców  

5 

1,25% 
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7. Plan finansowy na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 

 

Całkowity koszt projektów realizowanych przez Gminę Ustronie Morskie 
w latach 2004 – 2013 wyniesie 52 535 tys. PLN.  

W pierwszym okresie programowania, tzn. w latach 2004-2006, zakłada 
się realizację 16 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 33.285 tys. zł. Gmina 
przeznaczyła na ten cel środki będące wkładem własnym o wysokości  
14.924 tys. zł, co stanowi prawie 44,8% ogólnej kwoty nakładów 
inwestycyjnych w tym okresie. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z 
pomocowych środków publicznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. Pomoc ta będzie udzielana na zasadzie refundacji poniesionych 
kosztów, więc w celu zachowania płynności bieŜącej finansowej, planuje się 
uzyskanie dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych. Refundacja 
natomiast będzie stanowić część nakładów niezbędnych do realizacji 
kolejnych projektów. Analiza przepływów pienięŜnych pierwszego okresu 
programowania 2004-2006 wykazuje konieczność uzyskania finansowania 
w wysokości co najmniej 18.090 tys. zł. Najprawdopodobniej źródłem 
finansowania będzie kredyt bankowy lub teŜ sprzedaŜ majątku gminy.  

Drugi okres programowania, obejmujący lata 2007 – 2013 przewiduje 
realizację 9 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 19.250 tys. zł. W tym 
okresie równieŜ planuje się uzyskanie refundacji ze środków pomocowych  
w wysokości 14.137 tys. zł co stanowi prawie 74% nakładów. W celu 
zachowania bieŜącej płynności finansowej zakłada się finansowanie części 
zadań kredytami bankowymi lub sprzedaŜą majątku trwałego o wartości co 
najmniej 2.396 tys. zł.  
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Tabela 2: Koszty całkowite realizowanych projektów oraz nakłady w podziale na poszczególne lata w perspektywie 
2004-2013 (w tys. zł).  

 Działania i projekty realizowane przez gminę Ustronie Morskie latach 2004-2006           

 
Nazwa projektu/działania 

Koszt 
całkowity 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Budowa drogi gminnej w Rusowie 270 230 40               

2. Budowa promenady nadmorskiej w Ustroniu Morskim 3 500  300 1600 1600             

3. 
Przebudowa drogi w ul. Wiejskiej do pomnika ofiar nazizmu na cmentarzu w 
Ustroniu Morskim 

140  140               

4. Budowa ścieŜki dydaktycznej do przystani rybackiej w Ustroniu Morskim 150  150               

5. Budowa ścieŜki rowerowej z Ustronia Morskiego do Bagicza 320  40 280              

6. 
Budowa ścieŜki rowerowej do najstarszych dębów w Polsce w Lesie 
Kołobrzeskim 

800  80 720              

7. Zagospodarowanie Parku Nadmorskiego w Ustroniu Morskim 980  80 450 450             

8. Budowa sztucznej nawierzchni na bocznym boisku piłkarskim w Ustroniu Morskim 800  800               

9. Rekultywacja jednej niecki wysypiskowej składowiska odpadów w Kukince 1160  300 860              

10. Rozbudowa Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim 2 400  2 400               

11. Budowa świetlic wiejskich w Kukince, SianoŜętach, Kukinii i Rusowie 400  100 300              

12. Stworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (PIAP) w Ustroniu Morskim 200   200        

13. 
Przebudowa systemu spływu wód burzowych do morza w miejscowości 
Ustronie Morskie 

1080  380 700        

14. Umocnienie brzegu morskiego w Ustroniu Morskim i SianoŜętach 770   770        

15. Budowa całorocznego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim 22 000  11 000 11 000        

16 Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Ustroniu Morskim 365    365        
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Działania i projekty realizowane przez gminę Ustronie Morskie w latach 2007-2013                     

  
Nazwa projektu/działania Koszt 

całkowity 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

17.  Budowa boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim 900    900       

18. Budowa Centrum Administracji Publicznej w Ustroniu Morskim 3 000    1 500 1 500      

19. 
Adaptacja obiektu ośrodka zdrowia przy ul. Osiedlowej na Centrum Kultury w 
Ustroniu Morskim 

2800    800 2000      

20. 
Przebudowa zejść na plaŜę w miejscowościach Ustronie Morskie i SianoŜęty z 
ich przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych 

3 200     800 1200 1200    

21. Rewitalizacja plaŜ w Ustroniu Morskim 3 200    600 900 900 800    

22. 
Budowa ścieŜki rowerowej w odcinku od Wieniotowa do wschodniej granicy 
gminy w kierunku latarni w Gąskach 

300       300    

23. Budowa drogi gminnej Bagicz-SianoŜęty 1 800        900 900  

24. Rewitalizacja Parku Podworskiego w Rusowie 800        300 300 200 

25. Budowa drogi Kwiatowej do ul. Lotniczej 1200    600 600      

  SUMA 52 535 230 15 810 17 245 6 450 5 800 2 100 2 300 1 200 1 200 200 
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Tabela 3: Podział nakładów na źródła finansowania w latach 2004-2006  
(w tys. PLN) 

         

 2004 2005 2006 

 

Nazwa projektu/działania Koszt 
całkowity BudŜet 

gminy 

Pomocowe 
środki 

publiczne 

BudŜet 
gminy 

Pomocowe 
środki 

publiczne 

BudŜet 
gminy 

Pomocowe 
środki 

publiczne 

1. Budowa drogi gminnej w Rusowie 270 58 172 10 30   

2. 
Budowa promenady nadmorskiej w 
Ustroniu Morskim 

3 500   75 225 400 1 200 

3. 
Przebudowa drogi w ul. Wiejskiej do 
pomnika ofiar nazizmu na cmentarzu 
w Ustroniu Morskim 

140   35 105   

4. 
Budowa ścieŜki dydaktycznej do 

przystani rybackiej w Ustroniu Morskim 
150   38 112   

5. 
Budowa ścieŜki rowerowej z Ustronia 
Morskiego do Bagicza 

320   10 30 70 210 

6. 
Budowa ścieŜki rowerowej do 

najstarszych dębów w Polsce w Lesie 
Kołobrzeskim 

800   20 60 180 540 

7. 
Zagospodarowanie Parku 
Nadmorskiego w Ustroniu Morskim 

980   20 60 115 335 

8. 
Budowa sztucznej nawierzchni na 
bocznym boisku piłkarskim w Ustroniu 
Morskim 

800   400 400   

9. 
Rekultywacja jednej niecki 
wysypiskowej składowiska odpadów w 

Kukince 
1160   150 150 430 430 

10. 
Rozbudowa Zespołu Szkół w Ustroniu 
Morskim 

2 400   600 1 800   

11. 
Budowa świetlic wiejskich w Kukince, 

SianoŜętach, Kukinii i Rusowie 
400   50 50 150 150 

12. 
Stworzenie Publicznego Punktu 
Dostępu do Internetu (PIAP) w Ustroniu 
Morskim 

200     100 100 

13. 
Przebudowa systemu spływu wód 
burzowych do morza w miejscowości 
Ustronie Morskie 

1080   95 285 350 350 

14. 
Umocnienie brzegu morskiego w 
Ustroniu Morskim i SianoŜętach 

770     385 385 

15. 
Budowa całorocznego Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu 
Morskim 

22 000   5500 5500 5 500 5 500 

16 
Przebudowa ul. Górnej wraz z 
odwodnieniem w Ustroniu Morskim 

365      183 182 

  SUMA 58 172 7 003 8 807 7 863 9 382 
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Tabela 4: Przepływy netto (w tys. PLN) związane z realizacją Planu Rozwoju 
Lokalnego w latach 2004-2013 

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                       
 Dochody 12652 13339* 14073 14671 15294 15944 16622 17162 17720 18296 

             

 Wydatki bieŜące 15136 13869* 13869 14285 14714 15155 15610 15922 16240 16565  

             

 Wolne środki -2484 -530 204 386 581 789 1012 1240 1480 1731 

             

 Nakłady inwestycyjne** 230 15 810 17 245 6 450 5 800 2 100 2 300 1 200 1 200 200 

             

 NadwyŜka środków        40 280 1531 

 Niedobór środków 3 070 16 340 17041 6 064 5219 1 311 1 288    

             

             

 Refundacja ze środków publicznych 172 8 807 9 382 4 687 4 200 1 575 1725 900 900 150 

             

 Wolne środki po inwestycji      264 437 940 1180 1681 
 Pozostałe do sfinansowania  2898 7533 7659 1377 1019      

             

  
 * średnia z  lat 2002-2004        
 ** dla projektów ujętych w PRL        

 ZałoŜenia:           
 Inflacja Dla lat 2004-2006 - 4,00%, dla lat 2007-2010 - 3%, pozostałe 2% 
 Wzrost dochodów pow.inflacji 1,25%          
 Wzrost wydatków pow. inflacji 0%          
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8. System wdraŜania projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 

 

KaŜdy projekt jest realizowany etapowo – kaŜdy kolejny etap wynika z 
poprzedniego etapu, jest jego naturalnym następstwem, a jednocześnie 
punktem wyjścia do kolejnego etapu. PoniŜej przedstawiono wszystkie etapy 
powstawania i przebiegu projektu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
proces wdraŜania (w tym rozdziale) oraz na monitoring i ewaluację (w 
rozdziale następnym). 

Proces wdraŜania projektów składa się z następujących etapów: 

1. Zdefiniowanie projektu 

2. Przygotowanie projektu 

3. Ocena projektu 

4. Finansowanie projektu 

5. Zakontraktowanie projektu 

6. WdraŜanie i śledzenie procesu wdraŜania projektu 

7. Ewaluacja projektu 

Krótka charakterystyka kaŜdego etapu wdraŜania projektu: 

1. Zdefiniowanie projektu – burza mózgów celem wyłonienia projektów 
oraz analiza pomysłów na potencjalne projekty. Jest to punkt wyjścia 
do kaŜdego projektu. Główne zadanie na tym etapie polega na 
określeniu „problemu”, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie dlaczego 
mamy podejmować określone działania i zdefiniowanie wielu 
alternatywnych sposobów jego rozwiązania. NajwaŜniejsze pytania, 
jakie zadajemy sobie na tym etapie, to: 

- Co chcemy osiągnąć? 

- Jakich rezultatów końcowych się spodziewamy? 

- W jaki sposób osiągnąć te rezultaty? 

- Jakie są rozwiązania alternatywne problemu? 

- Jakie są szacunkowe koszty preferowanego rozwiązania oraz 
rozwiązań alternatywnych? 
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- Jakie będą źródła finansowania projektu? 

Rezultatem tego etapu jest powstanie krótkiego dokumentu będącego 
pierwszym, ogólnym opisem projektu.  

2. Przygotowanie projektu – staranne opracowanie koncepcji projektu. 
Zakres prac podejmowanych na tym etapie zaleŜy w duŜej mierze od 
jego złoŜoności i skali. Na tym etapie powstaje konkretne opracowanie 
– zazwyczaj projekt techniczny oraz kosztorys inwestorski.  

3. Ocena projektu – projekt jest skrupulatnie oceniany, a proponowane 
rozwiązania korygowane w zaleŜności od zakładanego budŜetu i celów 
projektu. Na tym etapie sprawdza się, czy projekt przyniesie oczekiwane 
efekty.  

Podstawowe pytania, jakie naleŜy postawić sobie w ramach oceny 
projektu, to:  

- Czy projekt jest moŜliwy do zrealizowania? 

- Czy jego realizacja doprowadzi osiągnięcia zakładanych celów? 

- Czy przyczyni się do realizacji celów przyjętych dla 
powiatu/województwa? 

4. Finansowanie projektu – podejmowanie decyzji o sposobie 
finansowania i wdraŜania projektu. Na tym etapie następuje 
zatwierdzenie budŜetu projektu, harmonogramu realizacji, składu 
zespołu wdraŜającego projekt. Posiadając te informacje moŜna 
przystąpić do oceny wykonalności projektu pod kątem 
instytucjonalnym, technicznym, ekonomicznym i finansowym. Na tym 
etapie powstaje studium wykonalności projektu oraz zasady monitoring 
i ewaluacji w oparciu o wypracowane w studium wskaźniki.  

5. Zakontraktowanie projektu – wyłonienie wykonawcy projektu zgodnie z 
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Na tym etapie na wstępie 
opracowana zostaje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
obejmująca specyfikację techniczną projektu. Przy większych i bardziej 
skomplikowanych zamówieniach SIWZ jest przygotowywany przez 
specjalizujące się w tym zakresie firmy doradcze. W większości 
projektów ujętych w PRL, do wyboru wykonawcy zastosowany zostanie 
tryb przetargu nieograniczonego.  

6. WdraŜanie i śledzenie procesu wdraŜania projektu – nadzór nad 
realizacją większości projektów ujętych w niniejszym opracowaniu 
będzie samodzielnie prowadzić gmina Ustronie Morskie. Jedynie w 
przypadku projektów przekraczających 1 mln PLN, wyłoniony zostanie 
inwestor zastępczy, który pełnić będzie nadzór inŜynierski nad realizacją 
projektu.  
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7. Ewaluacja projektu – czyli w tym przypadku ocena ex-post wyników 
projektu w odniesieniu do zakładanych rezultatów na etapie 
planowania projektu i zakontraktowania projektu. Na tym etapie naleŜy 
odpowiedzieć na następujące pytania: 

- Czy udało się osiągnąć wszystkie cele projektu? 

- Czy zostały one osiągnięte przy rozsądnym gospodarowaniu 
dostępnymi środkami? 

- Czy rezultaty projektu mają charakter trwały? Czy zapewniona jest 
ich trwałość? 

Istotnym celem ewaluacji jest przekazanie informacji zwrotnej wójtowi 
gminy oraz radnym, którzy podjęli decyzje o realizacji projektu. 
Weryfikacja osiągniętych rezultatów w wyniku realizacji projektu moŜe 
prowadzić do zdefiniowania nowych projektów lub przebudowy 
załoŜeń, wskaźników i harmonogramów dla tych, które są dopiero 
planowane.  

KaŜdy z projektów jest wdraŜany według zasad i zgodnie 
z harmonogramem zapisanym w karcie projektowej. Jednocześnie 
poprzez system monitorowania, opisany w następnym rozdziale, 
dokonuje się okresowych kontroli, mających zapewnić wykonanie go 
zgodnie z planem. Za nadzór nad prawidłową realizacją 
poszczególnych działań projektu odpowiedzialna jest jednostka 
koordynująca, wyznaczona w karcie projektu (wzór karty realizacji 
projektu w rozdziale 9). Do niej naleŜy kontrola prawidłowości prac 
bieŜących związanych z wdraŜaniem projektu. Obszarami 
szczególnego nadzoru są: terminy realizacji etapów projektu, realizacja 
finansowa projektu, osiąganie wskaźników na poszczególnych etapach 
realizacji projektu. 

 

9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej działań 
związanych z realizacją PRL 

Monitoring i ocena realizacji 

 Planu Rozwoju Lokalnego będzie polegać na dokonywaniu copółrocznej 
oceny stopnia realizacji działań i projektów zapisanych w niniejszym 
dokumencie. Wynikiem tej oceny jest Karta oceny realizacji Planu Rozwoju 
Lokalnego przedstawiona poniŜej. Karta ta jest przedstawiana do informacji 
wójtowi oraz radnych gminy. Po zapoznaniu się z wnioskami z oceny realizacji 
PRL, wójt gminy moŜe wystąpić z propozycją autopoprawek do Planu 
Rozwoju Lokalnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ramach działań 
monitorujących zostaje rozwiązany problem dezaktualizacji załoŜeń Planu, 
który moŜe wyniknąć ze zmieniających się warunków funkcjonowania 
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samorządu, prawodawstwa i innych czynników mogących deformować 
zasadność podejmowanych w ramach Planu działań. 

Monitoring odbywać się będzie na poziomie realizacji poszczególnych 
działań i projektów: 

- KaŜdy projekt posiada kartę oceny realizacji projektu. Karta oceny 
powinna zawierać planowane efekty realizacji w postaci wskaźników 
ilościowych dla produktu, rezultatu i oddziaływania. Wskaźniki te 
zaczerpnięte są ze studium wykonalności dla projektu. Po zamknięciu 
realizacji projektu naleŜy podać efektywność wskaźników produktu 
i rezultatu obowiązkowo oraz oddziaływania fakultatywnie. JeŜeli 
projekt jest realizowany w dłuŜszym okresie, w kilku etapach, naleŜy 
określić jakie wskaźniki produktu powinny zostać osiągnięte po 
zakończeniu kaŜdego etapu.  

- Jednostka odpowiedzialna za nadzór nad realizacją projektu określa 
w karcie realizacji projektu termin uzyskania informacji niezbędnych do 
wypełniania karty realizacji projektu.  

- W terminach wyznaczonych w karcie realizacji projektu następuje 
porównanie stanu faktycznego realizacji z harmonogramem oraz 
przewidzianymi do osiągnięcia na dany termin wskaźnikami.  

- Jednostka odpowiedzialna za nadzór nad realizacją projektu 
przedstawia wójtowi gminy wyniki oceny realizacji projektu do 
zatwierdzenia.  

- Jednostka odpowiedzialna za nadzór nad realizacją projektu, dwa razy 
w roku, przygotowuje Kartę oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. 

- Karta oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest przedstawiana do 
zatwierdzenia burmistrzowi gminy oraz do informacji rady gminy.  
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Wzór: Karta oceny realizacji projektu 

KARTA OCENY REALIZACJI PROJEKTU 
Nazwa projektu:  

Dokładna lokalizacja:  

Jednostka 
odpowiedzialna: 

 

Osoba odpowiedzialna:  

Całkowity planowany okres realizacji projektu, w 
tym: 

 

Etap 1  

Etap 2  

Etap n  

Planowane wskaźniki osiągnięć dla  
całego projektu: 

Uzyskane wskaźniki osiągnięć dla 
całego projektu: 

- produktu:  
 

 
 

- rezultatu: 
 

  

- 
oddziaływania: 

 
 

 

Planowane wskaźniki osiągnięć dla Etapu 
n: 

Uzyskane wskaźniki osiągnięć dla Etapu n: 

- produktu:  
 

 

- rezultatu:  
 

 

Ostateczne terminy uzyskania danych i informacji 

Termin 1  

Termin 2  

Termin n  

Efektywność wskaźników na zakończenie realizacji projektu 

- produktu  

- rezultatu  

Sporządził:  Data:  

Zatwierdził:  Data:  
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Wzór: Karta oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

KARTA OCENY REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
Lista projektów do 
realizacji w ocenianym 
okresie (nr i nazwa 
projektu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty zrealizowane 
w terminie (nr i nazwa 
projektu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty zrealizowane 
po terminie (nr i nazwa 
projektu) wraz z 
przyczyną opóźnienia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaplanowane a 
niezrealizowane 
projekty wraz z 
przyczyną braku 
realizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osiągnięte wskaźniki w wyniku zrealizowanych projektów: 

- produktu:  
 

- rezultatu: 
 

 

- 
oddziaływania: 

 
 

Czy zagroŜone jest osiągnięcie wskaźników PRL?  

Sporządził:  Data:  

Zatwierdził:  Data:  
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Komunikacja społeczna Planu Rozwoju Lokalnego 

Public relations Planu Rozwoju Lokalnego powinien mieszkańcom gminy 
Ustronie Morskie i gmin sąsiednich w sposób przystępny komunikować 
następujące treści: 

A: przed rozpoczęciem realizacji projektu/działania: 

- przyczyny podjęcia decyzji o jego realizacji, 

- spodziewane wskaźniki osiągnięć, 

- zalety wybranego wariantu lokalizacyjnego/technologicznego  

B: w trakcie realizacji projektu: 

- informacja o postępach w pracach, 

- informacja o partnerach/mieszkańcach zaangaŜowanych w projekt 
lub korzystających z projektu, 

C: po zakończeniu realizacji projektu/działania: 

- korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu, 

- opinie mieszkańców gminy/turystów bezpośrednio korzystających  
z wyników projektu. 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenia public relations Planu Rozwoju 
Lokalnego jest Sekretarz Gminy Ustronie Morskie. 

Wszelkie materiały publikowane na temat realizowanych projektów 
współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z zapisami UZPORR, zawierać 
będą informacje o zaangaŜowaniu środków funduszy strukturalnych  
w realizację projektu oraz logo ZPORR i UE.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe public relations PRL to nie są jedynie kontakty z prasą 
i mediami. To równieŜ sposób prowadzenia projektów, spotkania  
z zainteresowanymi grupami mieszkańców, minimalizacja ewentualnych 
negatywnych efektów planowanych i realizowanych działań. Planowanym 
rezultatem aktywnej komunikacji społecznej będzie więc wzrost 
zainteresowania realizowanymi projektami, co zwiększy kontrolę społeczną, 
stworzenie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy gminą a jej 
mieszkańcami, polepszenie mechanizmów budowy wsparcia społecznego 
dla obecnego i przyszłego Planu Rozwoju Lokalnego.  


