
 

Drodzy Mieszkańcy! 

Aż trudno uwierzyć jak szybko minął kolejny rok. Był on czasem wyjątkowo 

dynamicznych i niezwykle ważnych działań inwestycyjnych. Choć u jego kresu 

wcale nie zwalniamy tempa, pragniemy poświęcić chwilę  na podsumowanie 

tego, co udało się zrealizować. Mając na uwadze kontynuację rozpoczętych 

już projektów, konstruujemy plan działań na kolejny, pełen wyzwań 2015 rok. 

Na stronach niniejszego, tradycyjnie wydawanego od 2012 r. biuletynu, 

postaramy się przedstawić jakie zadania podjęliśmy, które obszary naszej 

gminnej rzeczywistości zmieniły się najbardziej, jak rozwinęła się Gmina 

Ustronie Morskie, z jakimi problemami zmagaliśmy się, w jakiej jest kondycji 

finansowej i czym żyła przez ostatni czas. 

Jak za chwilę Państwo zauważą, 2014 rok obfitował nie tylko w inwestycje. 

Zmieniły się nie tylko nasze drogi, obiekty , plaże i otoczenie. Nie brakowało 

również ogromnego zaangażowania wszystkich gminnych instytucji i organizacji, które wraz z nami 

nieustannie sprawiają, że Gmina Ustronie Morskie jest coraz piękniejszym i coraz chętniej 

wybieranym miejscem nie tylko wypoczynku, ale stałego zamieszkania. Tu jest nasz dom, nasze 

miejsca pracy. Tu wychowujemy nasze dzieci i z tym miejscem chcemy wiązać naszą przyszłość. O 

naszą małą Ojczyznę musimy dbać wspólnie i z wielką satysfakcją stwierdzam, że poziom i jakość tej 

współpracy dalece przekroczyły moje oczekiwania. 

Gmina Ustronie Morskie jest jeszcze bardziej rozwinięta i jeszcze piękniejsza, nie tylko w moich 

oczach. O naszych wspólnych osiągnięciach świadczą między innymi wysokie oceny w ogólnopolskich 

rankingach. Przypomnę, iż eksperci Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” uplasowali naszą 

gminę na IV miejscu w Polsce pod względem zamożności per capita oraz uplasowali ją na V w 

rankingu zatytułowanym Sukces Mijającej Kadencji. Złożyła się na niego analiza naszej kondycji 

finansowej, sposobu zarządzania, rozwoju infrastruktury i poziomu życia społecznego. Dziękuję i 

gratuluję wszystkim. To nasz wspólny sukces. Można śmiało powiedzieć, że Gmina Ustronie Morskie i 

jej mieszkańcy zdają egzamin na piątkę! 

Z życzeniami miłej lektury, 

  
WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gmina Ustronie Morskie rozwija się na piątkę! 

Ostatnie lata to dla naszej społeczności czas pełen wyzwań i intensywnych działań. Składają się one 

na wspólny, coraz bardziej wyraźny i widoczny cel – piękny, nowoczesny i dobrze zarządzany 

region, który pnie się w rankingach ogólnopolskich, mocno zaznacza na europejskich mapach i jest 

przyjaznym, bezpiecznym domem dla mieszkańców. 

 

 

 

Na tegoroczne podsumowanie życia naszej Gminy musimy spojrzeć z nieco szerszej niż dotychczas 

perspektywy. Po pierwsze, ponieważ dobiega końca bieżąca kadencja władz samorządowych. Po 

drugie, ponieważ zakończyliśmy wiele ważnych i dużych projektów, a równie wiele rozpoczęliśmy i 

przygotowaliśmy do realizacji na kolejny rok – podkreśla Jerzy Kołakowski - wójt Gminy Ustronie 

Morskie. Przed Gminą Ustronie Morskie zawsze stało bardzo ważne zadanie. Złożoność jej charakteru 

i potrzeb mieszkańców wymaga odnalezienia i pilnowania tzw. „złotego środka”. Zarówno w 

zarządzaniu, planowaniu i realizacji inwestycji, analizie problemów lokalnej społeczności i 

wyrównywaniu poziomu życia niezależnie od miejsca na mapie. Gmina Ustronie Morskie to bogactwo 

plaż, Bałtyku, ale i terenów rolniczych oraz przemysłowych. Istotą rozwoju Gminy jest dokonywanie 

zmian w każdym z tych obszarów. Ostatnie 4 lata były czasem takich właśnie dynamicznych zmian w 

różnych zakątkach naszego regionu. Najbardziej widoczne są oczywiście inwestycje duże i kosztowne 

– jak choćby te związane z odbudową i ochroną brzegów morskich czy budowy dróg będących 

ważnymi szlakami komunikacyjnymi. W dalszej kolejności dostrzegamy nowe place zabaw czy 

remonty budynków. Naturalnym jest, że pewne działania, skierowane do wąskiej części 

społeczeństwa, nie są dostrzegane przez pozostałych. Niektóre natomiast, będące wręcz ukryte w 

lasach – jak rewitalizacje parków czy zagospodarowanie szlaków turystycznych, poznajemy dopiero z 

relacji turystów. Trudno dostrzegalny jest także cały proces dokonujący się w murach urzędu czy 

instytucji, a to właśnie tu powstają projekty, zarządza się finansami, pozyskuje środki, zawiera 

umowy, wyciąga wnioski i analizuje docierające ze wszelkich stron głosy mieszkańców. 

Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo finansowe są dziś efektem kilkuletniego dążenia do 

doskonalenia wszystkich aspektów życia Gminy. Znaczącą rolę odgrywa budowa oferty turystycznej, 

kulturalnej i oświatowej. Zapraszamy do lektury corocznego biuletynu informacyjnego Gminy 

Ustronie Morskie, w którym tradycyjnie każda z jednostek ma możliwość pochwalenia się swoją 

pracą i dorobkiem. 

 

Zrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2014 
 
Zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2010 - 2013 
 
Plany inwestycyjno remontowe na 2015r. 
 
Biuletyn informacyjny 2014 

http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/banery/Podsumowanie_kadencji_-_zrealizowane_zadania_w_roku_2014.pdf
http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/banery/Wykonane_inwestycje_2010_-_2013.pdf
http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/banery/Podsumowanie_kadencji_-_plany_inwestycyjne_na_2015.pdf
http://www.ustronie-morskie.pl/upload/file/banery/Podsumowanie_kadencji_-_biuletyn_2014.pdf

