
USTRONIE MORSKIE PIĘKNIEJE  

W ostatnim czasie powstało wiele nowych inwestycji, które ułatwiają życie mieszkańcom  
i podnoszą atrakcyjność naszej gminy, a wszystko to za sprawą skutecznego zarządzania 
gminą. 
 
Gmina Ustronie Morskie to nasze miejsce, nasz dom, nasza mała ojczyzna. Tak jak w każdym 
domu, gospodarstwie domowym potrzebne jest skuteczne zarządzanie tak właśnie 
skuteczne zarządzanie gminą prowadzi do jej rozkwitu. Dzięki wielu naszym staraniom 
powstają nowe zejścia na plażę, place zabaw. Wszystko to aby żyło się mieszkańcom lepiej. 
Pomimo stale rosnących kosztów związanych z zadaniami gminy, podatki pozostaną na tym 
samym poziomie. Wciąż toczą się trudne, zaległe sprawy, które mimo wszystko  
są sukcesywnie rozwiązywane z korzyścią dla gminy. Po 6 latach zakończyliśmy sprawę  
z odszkodowaniem od firmy MITEX obecnie Eiffage. Trwają rozmowy z Baltic Center Polska, 
które mogą doprowadzić do zawarcia ostatecznego porozumienia zarówno w sprawie 
nadpłaconych w latach 2007 - 2011 podatków jak i w kwestii wieczystej dzierżawy terenów 
lotniska z jak największym pożytkiem dla gminy Ustronie Morskie. Dla mieszkańców  
i gestorów turystki ważną informacją jest wprowadzenie do realizacji na rok 2014 
przebudowy dwóch przepompowni wody deszczowej w Ustroniu Morskim i Sianożętach 
wykonane ze środków zewnętrznych na kwotę ok. 2 mln złotych. Gmina rozpocznie budowę 
farmy fotowoltaicznej (jako jedna z niewielu w Polsce) w Kukince na terenie byłego 
wysypiska śmieci z dofinansowaniem na ok. 2,7 mln złotych. Wytworzona z farmy energia 
elektryczna będzie zasilać obiekty gminne. Tym samym wydatki gminy za prąd spadną  
o ok. 80 - 90 %. Plan budżetu na 2014 rok obejmuje również instalację nowych lamp  
w gminie aby żyło się bezpieczniej (w latach 2011 - 2013 powstało 186 nowych lamp).  
W fazie projektowej jest boisko sportowe pełnowymiarowe wraz z przebudową ul. Okrzei  
i parkingami. Jeśli tylko pozyskane zostanie dofinansowanie, budowa rozpocznie się w 2014r. 
 
W planach gminy mieszczą się takie zadania jak konieczność kompleksowego remontu 
Ośrodka Zdrowia, Przedszkola z placem zabaw, remonty wewnątrz budynków socjalnych  
i komunalnych. Oczywiście nie wszystko można zrealizować ponieważ budżet gminy  
ma swoje ograniczenia, tym samym tego typu inwestycje należy planować i realizować 
stopniowo i przy udziale środków zewnętrznych. 
 
 
Biuletyn informacyjny 
 
Zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2010 - 2013 
 
Plan inwestycyjny na 2014 r. z podziałem na sołectwa gminne 
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