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W gminie w 2019 roku
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 wsp�łpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program usuwania azbestu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problem�w

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie

Strategia rozwiązywania problem�w społecznych

Gminny program wspierania rodziny,

Ponadto w 2019 roku przystąpiono do opracowywania 

„Strategii Rozwoju Elektromobilno�ci dla Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2019 -2023”



Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie
na lata 2016-2020+

Dokument powstał 
w 2016 roku
przyjęty został Uchwałą nr XXVIII/189/2016
Rady Gminy 

Misja  
 
inicjowanie zr�wnoważonego rozwoju
Gminy Ustronie Morskie w partnerstwie 
z sektorem rolniczym, turystycznym,
biznesowym i pozarządowym

Kreujemy wizerunek
 
miejsca pięknego przyrodniczo 
i atrakcyjnego zar�wno dla mieszka�c�w,
jak i licznych turyst�w.

Strategia ma charakter
og�lny
 
okre�la wizję Gminy oraz wskazuje cele
rozwoju i kierunki działania.



Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2016-2020+

Jeste�my obszarem niezwykle atrakcyjnym turystycznie , gminą atrakcyjną 
dla inwestor�w i rozwoju przedsiębiorczo�ci, gminą bezpieczną i przyjazną
społecze�stwu i �rodowisku. 
 
Okre�la cele, każdy z cel�w gł�wnych jest konsekwentnie realizowany.
 
Nie ma charakteru zadaniowego, a okre�la kierunki podejmowania działa�, należy
stwierdzi�, że zdecydowana większo�� tych kierunk�w jest stale realizowana. 
 
W ubiegłym roku realizowane były w szczeg�lno�ci zadania dotyczące poprawy
infrastruktury drogowej, zadania z zakresu ochrony �rodowiska, poprawy jako�ci
życia mieszka�c�w gminy.





Infrastruktura drogowa 

Obejmowała na 1 stycznia 2019r. ok. 39,1 km dr�g. 
 
Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019 r. 42,20 % wszystkich dr�g, a pod
koniec poprzedniego roku 42,82 %. 
 
Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 67,01 % na dzie� 
1 stycznia 2019 r. i 67,97 % na dzie� 31 grudnia 2019 r.
 
Stan dr�g w podziale na poszczeg�lne kategorie dr�g publicznych, był następujący:
- drogi krajowe – stan dobry,
- drogi wojew�dzkie – brak,
- drogi powiatowe – stan dobry / ostrzegawczy,
- drogi gminne – stan dobry / ostrzegawczy,





Długo�� dr�g i szlak�w rowerowych
na dzie� 31 grudnia 2019 r.

wynosi 33 km.



Długo�� czynnej sieci
wodociągowej

W 2019 roku wynosiła 82.200 m. 
 
Na dzie� 1 stycznia 2019 r. istniało 1.032 przyłączy do sieci wodociągowej, 
a na dzie� 31 grudnia 2019 r. 1.097 przyłączy. 
 
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 98 % mieszka�c�w. 
 
 



Długo�� czynnej sieci
kanalizacyjnej

Długo�� na dzie� 1 stycznia 2018 r. wynosiła 72.440 m, 
natomiast na dzie� 31 grudnia 2019 r. 72.500 m. 
 
Na dzie� 1 stycznia 2019 r. istniało 1.050 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, 
a na dzie� 31 grudnia 2019 r. 1.119 przyłączy. 
 
Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 97,26 % mieszka�c�w.



Długo�� czynnej sieci
gazowej

Długo�� na dzie� 1 stycznia 2019 r. wynosiła 16.121 m, 
natomiast na 31 grudnia 2019 r. 16.356 m. 
 
Na początku ubiegłego roku istniało 783 czynnych przyłączy do sieci gazowej, 
a na koniec roku – 812. 
 
Z sieci gazowej korzysta ok 48 % gospodarstw domowych.





Inwestycje gminne





Promocja



Wsp�łpraca z mediami i promocja

- Gazeta Kołobrzeska, 
- Wytw�rnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Sp�łka z o.o.,
- kwartalnik „Głos Ustronia Morskiego”,
- promocja gminy na portalach społeczno�ciowych,
- prowadzenie strony https://www.ustronie-morskie.pl/,
- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim 
 
Ustronie Morskie w okresie wakacyjnym odwiedziło ponad 300 tysięcy turyst�w.
(statystyki: Gł�wny Urząd Statystyczny) 
https://www.ustronie-morskie.pl/5880/ustronie-morskie 
 
Certyfikat „Przyjazna Plaża 2019” dla kąpieliska „Nadbrzeżna” w Ustroniu Morskim
https://www.ustronie-morskie.pl/5651/0407



Wsp�łpraca Gminy z innymi
społeczno�ciami 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 Gda�sku,

4. Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” Kołobrzeg;

5. Stowarzyszenia Gmin, Powiat�w i Wojew�dztw DROGA S11 w Poznaniu;

6. Stowarzyszenia Samorządowego S6 z siedzibą w Koszalinie;

7. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Go�cinie;

8. Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu;

9. Zachodniopomorskiej Regionalnej  Organizacji Turystycznej w Szczecinie;

10. Lokalnej Organizacji Turystycznej Regionu Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu.



Wsp�łpraca krajowa i międzynarodowa

Partnerzy krajowi:

1. Miasto Ustro�, 

2. Gmina Stronie �ląskie.

 

Partnerzy międzynarodowi:

1. Miasto Werneuchen (gmina Hirschfelde) – Niemcy,

2. Stowarzyszenie Parku Regionalnego Barnimer Feldmark e.V z Blumbergu

(Niemcy), 

3. Gmina Willmersdorf (Niemcy).





Finanse gminy



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok

Zakładał dochody w wysoko�ci 32 924 798 zł  

w trakcie realizacji budżetu plan zwiększono 

do kwoty 38 324 228,48 zł 

i do 31.12.2019 r. wykonano w wysoko�ci

38 311 730,46 zł, 

100 % planu po zmianach.



Dochody w przeliczeniu 
na mieszka�ca

 
9 828,56 złotych



Wydatki na 2019 rok

Plan zakładał 31 334 798,00 zł uległ zwiększeniu 

w trakcie roku 2019 do kwoty 37 039 386,06 zł 

i wykonany na dzie� 31.12.2019 r. 

w wysoko�ci 32 034 217,73 zł, 

tj. w 86,5 % planu po zmianach



Wydatki w przeliczeniu 
na mieszka�ca

 
8 218,12 złotych



Planowana nadyżka
1 590 000,00 zł



Nadwyżka zmniejszona w trakcie
wykonania budżetu

do kwoty 1 284 842,42 zł



Nadwyżka na 31.12.2019 r. 
stanowiła kwotę
6 277 512,73 zł



W 2019 roku gmina otrzymała �rodki
zewnętrzne w wysoko�ci 

2 688 380,76 zł





Fundusz Sołecki



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W 2019 roku zrealizowano wydatki 

na łączną kwotę 293 261,53 zł 

to 99,9% planu 



Zadłużenie



Kwota długu na 31 grudnia 2019 roku

Z tytułu zaciągniętych

pożyczek i wyemitowanych obligacji

wyniosła 4 943 400,00 zł



Składowe zadłużenia

40 000,00 ZŁ
Pożyczka z Wojew�dzkiego

Fundusz Ochrony �rodowiska 
i Gospodarki Wodnej 

na realizację inwestycji 
pn. Odtworzenie istniejących

ostr�g, do spłaty w 2020 r.

803 400,00 ZŁ
Pożyczka z Wojew�dzkiego

Fundusz Ochrony �rodowiska 
i Gospodarki Wodnej 

na realizację inwestycji 
pn. Rekultywacja zamkniętego

wysypiska (spłata do 2023 roku)

4 100 000,00 ZŁ
Obligacje PKO BP S.A. na realizację

inwestycji pn. Budowa Centrum
Sportowo Rekreacyjnego 

w Ustroniu Morskim
(spłata do 2024 roku)





Mieszka�cy Gminy



Zameldowani na pobyt stały i czasowy

3 819 os�b



2 007

Zameldowani na pobyt stały i czasowy



1 812

Zameldowane na pobyt stały i czasowy



Ochrona zdrowia



Gabinety lekarskie i pielęgniarskie na terenie 
Gminy Ustronie Morskie 

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. Gabinet stomatologiczny – lek. stomatolog Piotr Piątek,

5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek. chirurg Marcin Walkowiak,

6. Pielęgniarka �rodowiskowa – Grażyna Ba�czewska,

7. Położna - Grażyna Michalska,

8. Pielęgniarka szkolna – Bogusława Bancewicz.



Ochrona zdrowia

Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „U�miech” w Ustroniu Morskie 

ul. Osiedlowa 2B – oferuje pomoc w zakresie: terapii uzależnie�, porad

psychologicznych i psychiatrycznych. Działa grupa samopomocowa AA. 

Klub jest czynny codziennie opr�cz niedziel .

 

W �wietlicy GOK w Rusowie prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 

i ich rodzic�w.

 

W szkole podstawowej uczniowie objęci są pomocą psychologiczną, pomoc ta

skierowana jest także do rodzic�w i opiekun�w



Gminna Komisja ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problem�w Alkoholowych

24 posiedzenia w 2019 roku

69 zezwole� na sprzedaż i podawanie napoj�w alkoholowych na terenie gminy. 

Przeprowadziła z 11 osobami rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia. 

Nie skierowano wniosk�w do sądu o zastosowanie poddania się leczeniu osoby

uzależnionej od alkoholu. 

Wydano 158 zezwole� na sprzedaż napoj�w alkoholowych dla 69 przedsiębiorc�w.

 

Z tytułu opłat za posiadanie zezwole� przez przedsiębiorc�w na terenie gminy

Ustronie Morskie uzyskano dochody w wysoko�ci 531 589,84 zł.



Pomoc społeczna



Kto skorzystał ze �wiadcze� pomocy społecznej 

289 os�b, w 106 rodzinach, w tym 146 os�b poniżej kryterium dochodowego 

oraz 143 os�b powyżej kryterium dochodowego.

 

Plac�wki wsparcia dziennego - 15 korzystających.

 

Plac�wki stacjonarnej pomocy społecznej:

− domy pomocy społecznej: 3, z kt�rych skorzystało 11 mieszkanek i mieszka�c�w,

w tym 1 osoba przewlekle psychicznie chora, 10 os�b niepełnosprawnych fizycznie,

11 os�b w podeszłym wieku,

− noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych – 1 osoba



Zasiłki

Na dzie� 1 stycznia 2019 r. 141 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, 

a na dzie� 31 grudnia 2019 r. 132 rodzin. 

 

Liczba dzieci, na kt�re rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek

roku 86, a na koniec roku 79. 

 

Kwota wypłaconych �wiadcze� rodzinnych w 2019 r. wyniosła 609 687,00 zł, 

a kwota zasiłk�w pielęgnacyjnych – 122 493,00 zł.



500+

W 2019 roku wypłacono

 2 816 006,86 złotych



GOPS - zatrudnienie

10 etat�w

 

Zatrudnienie wg wykształcenia: 

- wyższe - 6 os�b

- �rednie - 4 osoby

 

�rednie wynagrodzenie brutto na dzie� 31.12.2019 rok wynosiło:

- z kadrą zarządzającą: 42 451,00: 10 os�b = 4.245,10 zł/osoba

- bez kadry zarządzającej: 34 909,00 : 9 os�b = 3.878,78 zł/osoba



Gospodarka mieszkaniowa 
i komunalna



Zasoby gminy na 31 grudnia 2019 r.

45 mieszka�



Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania

39,91 m2



Liczba lokator�w

112 os�b



Zaległo�ci finansowe

51 256,17 złotych





Parkingi sezonowe



Dzierżawa parkomat�w

31 sztuk



Wydatki związane z obsługą SPPN 
oraz parking�w gminnych

70 064,37 zł 

(plan 102 326,00 zł)



Dochody wykonane z SPPN 
i parking�w gminnych

205 444,36 zł 

(plan 206 000,00 zł)



Wynik ekonomiczny

135 379,99 zł



Wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej

833 sztuki



Transport



Transport

Wydano 36 decyzji, dochody z wydanych decyzji za korzystanie z przystank�w

gminnych wyniosły 13 941,45 zł.

 

Stawka za zatrzymanie na przystanku autobusowym lub zatrzymanym wę�le

przesiadkowym na terenie Gminy Ustronie Morskie wynosi 0,05zł 

za każde zatrzymanie.



Sprawy sądowe



Sprawy sądowe

Wobec organ�w gminy nie zapadł

żaden wyrok sąd�w administracyjnych

stwierdzających bezczynno�� organ�w

lub uwzględniających skargi na akty

wydawane przez organy gminy





Przeprowadzone konsultacje
- w sprawie statut�w sołectw Gminy Ustronie Morskie. 

- w sprawie „Rocznego Programu wsp�łpracy Gminy Ustronie Morskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalno��

pożytku publicznego na rok 2020”. 

- w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie. 

W trakcie trwania konsultacji społecznych, oraz po upływie terminu konsultacji

społecznych do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w przypadku pierwszych dw�ch

projekt�w uchwał nie wpłynęły żadne propozycje, uwagi i opinie, natomiast w

przypadku projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie otrzymane

uwagi dostępne są: http://bip.ustroniemorskie.pl/uploads/media/2_



Przeprowadzone konsultacje

W trakcie trwania konsultacji społecznych, oraz po upływie terminu konsultacji

społecznych do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w przypadku pierwszych dw�ch

projekt�w uchwał nie wpłynęły żadne propozycje, uwagi i opinie, natomiast 

w przypadku projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie

otrzymane uwagi dostępne są: 

http://bip.ustroniemorskie.pl/uploads/media/2_



W 2019 roku Gmina Ustronie Morskie przystąpiła do projektu, dzięki kt�remu 

w kolejnym roku przeprowadziła rozszerzone konsultacje społeczne na etapie

opracowania koncepcji planu dla terenu przy ulicy Jantarowej w miejscowo�ci

Ustronie Morskie. 

 

Dodatkowo przedmiotem konsultacji będą zmiany studium uwarunkowa� 

oraz plan�w miejscowych dla terenu Gminy Ustronie Morskie.

„Planowanie z mieszka�cami”



Zebrania wiejskie



Zebrania wiejskie

W 2019 r. odbyło się 16 zebra� wiejskich, 6 w sprawie wyboru sołtysa, 

10 dotyczących funduszu sołeckiego (przyjęcie na rok 2020 i zmiana 2019)

 oraz 5 spotka� informacyjnych z mieszka�cami dotyczących zmiany systemu

gospodarowania odpadami na terenie gminy.





Przestępczo�� w gminie



Statystyki

W 2019 r. na terenie gminy złożono 188 zawiadomie� o możliwo�ci 

popełnienia przestępstwa bąd� wykroczenia. Postępowania przygotowawcze 

były prowadzone w 98 przypadkach, za� w przypadku 131 postępowa� organy

prowadzące postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion czyn�w zabronionych.

Czyny zabronione:

− przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły25 % wszystkich czyn�w,

− przeciwko mieniu – 48 %,

− dotyczące przestępstw gospodarczych – 2 %.

 

Akcje informacyjne i prewencyjne w szkole podstawowej oraz w�r�d emeryt�w





Edukacja



Wydatki

Wydatki na o�wiatę wynosiły 4 251 944,49 zł, 

z czego 3 123 654,00 zł (73,46 %) pokryte zostało z subwencji o�wiatowej,

przekazanej z budżetu pa�stwa.

 

We wrze�niu 2019 r. naukę w Szkole Podstawowej rozpoczęło 289 uczni�w.

 

W przeliczeniu na ucznia, wydatki z budżetu gminy wyniosły 14 712,61 zł, 

z czego subwencja pokrywała 10 808,49 zł.



Zatrudnienie

W Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej zatrudnionych było 

38 nauczycieli 
(40,30 wprzeliczeniu na pełne etaty)



Stypendia naukowe przyznane przez Dyrektora

50 uczni�w
Kwota 8 000 złotych



Dow�z dzieci do szkoły i przedszkola

Koszt zadania wyni�sł 
167 925,50 zł brutto

7 um�w na dow�z dzieci
niepełnosprawnychm koszt 

52 569,63 złotych



Przedszkole

Uczęszczało 136 dzieci, 

w tym 68 dziewcząt i 68 chłopc�w

Koszt prowadzenia 

1 986 776,16 zł



Biblioteka

27 851 wolumin�w

1 045 zarejestrowanych czytelnik�w

Wyr�żnienie w konkursie

Zachodniopomorska Biblioteka 

Roku 2018



Biblioteka - zatrudnienie

3 pracownik�w w Ustroniu Morskim,

filia Rusowo 1 pracownica

W ciągu roku struktura zatrudnienia 

nie uległa zmianom



O�rodek kultury i �wietlice

O�rodek Kultury prowadzi swoją działalno�� w obiektach:

1. Gminny O�rodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

2. �wietlica wiejska w Gwi�dzie

3. �wietlica wiejska w Kukince

4. �wietlica wiejska w Kukini

5. �wietlica wiejska w Rusowie



Pracownie

1. Plastyczna

2. Muzyczna

3. Teatralna

4. Fotograficzna

5. Taneczna dla dzieci

6. Strażacka Orkiestra Dęta "Morka"



O�rodek kultury i �wietlice

W zajęciach organizowanych w ramach działalno�ci podstawowej GOK

uczestniczyło 137 mieszkanek i mieszka�c�w Gminy Ustronie Morskie.

Dotacja podmiotowa wynosiła 740 000 złotych.

Koszty usług zewnętrznych związanych z organizacją wydarze� to 66 247,16 złotych

Koszty związane z prowadzeniem Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA wyniosły 

41 351,32 złotych

Koszty um�w cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem zaję� i warsztat�w

wyniosły 43.407,96 złotych





Ochotnicze Straże Pożarne

3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, kt�re ze względu na wyposażenie,

przeszkolenie i teren działania można umownie podzieli� na 2 kategorie:

 

1. Jednostka „S 3”, kt�ra jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo -

Ga�niczego z Ustronia Morskiego (włączona została w 1995 roku), dla kt�rej

rejonem działania jest teren powiatu, a w ramach obwodu operacyjnego cały kraj.

2. Jednostki typu „S 1" w następujących miejscowo�ciach: Kukinia i Rusowo, 

dla kt�rych rejonem działania jest teren gminy



Ochotnicze Straże Pożarne

119 druh�w (w tym kobiet 18) 
wspierających 18, honorowych 10

W OSP Ustronie Morskie i Rusowo działa
Kobieca Drużyna Pożarnicza,  

w OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo
działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,

kt�re liczą 43 członk�w.





Gminna jednostka budżetowa

W planie finansowym Gminnego O�rodka
Sportu i Rekreacji przewidziano wydatki 

na poziomie 5 862 100,07 zł 
oraz wpływy w wysoko�ci 2 976 558,00 zł 

 
Zostały one wykonane zgodnie 

z założeniami w 98,80%



CSR Helios 

136 211 os�b w 2019 roku
 

121 382 osoby w 2018 roku
 

Wpływy ze sprzedaży bilet�w 
wyniosły  1 107 690,98 zł



Zatrudnienie

Wska�nik zatrudnienia na początku 2019 r.
wynosił 102,21%, 

na dzie� 31 grudnia 2019 r. 
109,70%

 
46 os�b zatrudnionych 

�rednie wynagrodzenie wyniosło 3 703,44 zł


