Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Ustroń przedstawia niniejszym
raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2018

RAPORT
O STANIE MIASTA USTROŃ
W ROKU 2018

Ustroń dn. 17.05.2019r.

Spis treści:

1. Wstęp do Raportu o stanie Miasta Ustroń w roku 2018
2. Obowiązujące dokumenty strategiczne w roku 2018
3. Finanse w roku 2018
4. Mieszkańcy i sprawy administracyjne w roku 2018
5. Ochrona Zdrowia w roku 2018
6. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomani w roku 2018
7. Ochrona Środowiska w roku 2018
8. Pomoc Społeczna w roku 2018
9. Oświata w roku 2018
10. Działalność inwestycyjna i planowanie przestrzenne w roku 2018
11. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna w roku 2018
12. Przedsiębiorcy w roku 2018
13. Transport w roku 2018
14. Sprawy obywatelskie w roku 2018
15. Biblioteka Publiczna w roku 2018
16. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w roku 2018
17. Muzeum Ustrońskie w roku 2018
18. Spółki Komunalne w roku 2018
19. Budżet Obywatelski w roku 2018
20. Materiały źródłowe.

Raport o stanie Miasta Ustroń w 2018 r.

Strona 1

1.

Wstęp do raportu o stanie Miasta Ustroń w roku 2018

Szanowni Państwo.
Ustroń potrzebuje zmian. Innowacyjnych rozwiązań na różnych polach aktywności zarówno
gospodarczej jak i społecznej. Jako miasto, które w swoich granicach skupia mieszkańców,
turystów i kuracjuszy, musi dbać o te trzy grupy, poczynając od najważniejszej – mieszkańców.
Nie da się bowiem zrealizować żadnego działania bez konsultacji i uwag ze strony tej
najważniejszej dla miasta społeczności. Urząd Miasta Ustroń w 2019r. będzie realizował wiele
projektów związanych z tzw. zadaniami stałymi (własnymi) gminy, ale przede wszystkim
chcemy się skupić na szeroko pojętej strategii zrównoważonego rozwoju na różnych
poziomach i dla różnych potrzeb.
Dlatego też, w roku 2019 główny nacisk będzie położony na realizację działań oraz projektów,
które są najważniejsze dla miasta i jego mieszkańców z codziennego punktu widzenia,
ale i takich, które pozwalają budować szerszą perspektywę na biegunie przyszłości.
Są konkurencyjne w stosunku do innych samorządów, wspierają działania promocyjne miasta
i chęć wybrania w nim swojego miejsca na wypoczynek i poprawę zdrowia przez przyjezdnych.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest stałe monitorowanie działań oraz prowadzenie
efektywnych rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich, celem wyeliminowania
niebezpieczeństw dla ruchu pieszego i samochodowego na głównej arterii miasta, jaką jest
droga wojewódzka DW 941. Na dziś dzień wiadomo, że ZDW ma zaplanowany już projekt,
który przewiduje redukcję pasów jazdy do relacji na wprost do jednego, czyli zwężenie jezdni,
aby kierowcy nie mieli możliwości wyprzedzania w okolicach skrzyżowania od węzła z S 52 do
skrzyżowania z ul. A. Brody.
Bardzo ważnym projektem, który będzie zrealizowany w tym roku, jest poszerzenie linii
autobusowych w mieście. Zwiększenie ilości przystanków (eliminacja tych, które się nie
sprawdziły, wraz z trasami, na których nie ma pasażerów, a które generują koszty dla gminy)
oraz częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej, by były bardziej praktyczne
– tym samym dążymy do odciążenia ruchu samochodowego w mieście. Temu też służyć
będzie pozyskanie nowoczesnych pojazdów elektrycznych będących już na przyszłość
własnością miasta Ustroń.
W koncepcję strategii transportu zbiorowego wpisuje się także transport kolejowy.
W tym roku realizowane są działania remontowe linii kolejowych - strategicznych dla miasta.
Naszą rolą będzie ich stałe monitorowanie i zgłaszanie ewentualnych uwag, które główny
inwestor ma podjąć celem jak najbardziej skutecznego poprowadzenia remontów nitek
kolejowych w naszej gminie oraz w gminach sąsiadujących z nami w regionie (bezpośrednio i
pośrednio). W tym roku także nastąpi wdrożenie realnych prac kanalizacyjnych z pozyskanych
środków. Ulice objęte tym projektem zawarte są w dokumentach szczegółowych, dotyczących
konkretnych inwestycji w terenie.
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Bardzo ważnym punktem w pracach w tym roku będzie kontynuacja i realizacja działań
związanych z budową basenu. Określenie miejsca poprzez wykonywanie niezbędnych prac
geologicznych przybliży nas do rozpoczęcia budowy.

Zdrowie. Ten temat dominuje u nas nie tylko ze względu na charakter miasta uzdrowiskowego.
Zdrowie to wartość najważniejsza, dlatego realizujemy efektywne działania zmierzające do
likwidacji niskiej emisji. Podpisaliśmy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii
porozumienie w ramach szerokiego działania o nazwie GOSPOSTRATEG. Zostaliśmy do
niego wybrani, dzięki już realizowanym i skutecznym działaniom własnym (jak np.
inwentaryzacja dużej liczby palenisk), jako jedna z 9 gmin w Polsce, biorących udział w
projekcie. Ta szeroka platforma naukowa i praktyczna, to realna realizacja działań i programów
mających na celu zmniejszenie niskiej emisji – współpraca z ośrodkami badawczymi,
wypracowanie realnych scenariuszy wskazujących na podjęcie działań eliminujących
zanieczyszczenie powietrza, badania spirometryczne dla dzieci i wiele innych korzyści
zawartych w dokumentach szczegółowych.

Kolejnym, bardzo ważnym, projektem jest wprowadzenie w Ustroniu szeroko pojętego
programu rowerowego – robocza nazwa „Ustroń Bike System” (UBS). Stworzone zostaną
warunki do amatorskiego i profesjonalnego jeżdżenia na rowerach. Obecnie pracujemy nad
możliwością realizacji dwóch poważnych przedsięwzięć. Pierwszym z nich jest „Rowerowy
Ustroń – koncepcja rozwoju turystyki rowerowej”. Zgodnie z nią powstać ma centrum
rowerowe oraz zorganizowane zostaną imprezy kolarskie itp. Drugim przedsięwzięciem jest
wdrożenie systemu korzystania z rowerów miejskich. Mamy zarezerwowane środki na ten cel.
Już niedługo miejskie rowery 4 generacji wyruszą na ulice Ustronia – w liczbie 30-40 sztuk.
System wypożyczalni nie wymaga zatrudnienia osób do obsługi, wszystkie formalności –
łącznie z opłatą – załatwiane są poprzez aplikację w telefonach komórkowych. Na terenie
miasta powstanie kilka punktów, w których chętni wypożyczaliby rower i oddawali w każdym
innym dowolnym punkcie należącym do systemu rowerów miejskich. Jest szansa, że ten sam
system przyjmie miasto Wisła, wówczas również tam można by było zwrócić pojazd.

Rozwiązania cyfrowe dla mieszkańców w ramach internetu (e-usługi dla mieszkańców). To
następny pakiet działań, który wprowadzimy w ramach programu „Cyfrowy Ustroń”. Będzie to
technologiczna ewolucja (żeby nie powiedzieć rewolucja) dedykowana usługom dla ludności
oraz promocji miasta. Projekt zakończy się w roku przyszłym, ale już dziś można powiedzieć,
że w jego ramach powstają projekty typu: e-cmentarz; e-bezpieczeństwo Centrum
Zarządzania Kryzysowego; e-tablice (nośniki informacyjno-promocyjne dla każdej dzielnicy),
e-śmieci (aplikacja mobilna przypominająca o wywozie odpadów komunalnych), edukująca
oraz ułatwiająca zarządzanie tym aspektem pracy Urzędu Miasta na linii przedsiębiorstwo
komunalne – mieszkaniec.
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Ważnymi i przynoszącymi realne korzyści promocyjne i finansowe są działania w szeroko
rozumianym środowisku internetowym. Stąd też, w ramach realizacji działań z zakresu
„Cyfrowego Ustronia”, powstanie nowy serwis internetowy miasta. Będzie posiadał
innowacyjne funkcje, jakie musi dziś posiadać miasto turystyczne i uzdrowiskowe, aby móc
skutecznie konkurować na rynku usług: szlaki i spacery multimedialne, trasy rowerowe,
wirtualne spacery po atrakcjach miasta, muzeach oraz całej jego tradycji i historii. Wracając
do tej ostatniej, powstanie album drukowany i multimedialny, prezentujący Ustroń na setkach
starych pocztówek. Wydany z opisem w kilku językach przyczyni się do promocji naszego
miasta oraz zachęci szersze grono chętnych do spędzania wolnego czasu w Ustroniu
do częstszej rotacji, a kuracjuszom da kolejny powód do promocji naszego miasta
w regionach, z których przyjeżdżają.

Tak, są to zaiste ambitne plany, ale bez tego typu podstaw na różnych szczeblach
nie będziemy konkurencyjni dla klientów oraz dobrym przykładem realnych efektów działań
dla naszych mieszkańców.

Burmistrz Miasta Ustroń

Przemysław Korcz
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2.

Obowiązujące dokumenty strategiczne w roku 2018


Uchwała Nr XXXIII/398/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2018 rok,



Uchwała Nr XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń,



Uchwała Nr XXXI/377/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,



Uchwała Nr XXXII/395/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2018r,



Uchwała Nr XXXIII/406/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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3.

Finanse w roku 2018

I. DOCHODY
W 2018 roku Miasto Ustroń uzyskało dochody w wysokości 87.390.624,04 zł z czego dochody
bieżące stanowiły 96% i wyniosły 83.973.696,01 zł, pozostałą część w wysokości
3.416.928,03 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano
wzrost dochodów ogółem o 7%.

Dochody Miasta Ustroń w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2016

2017

2018

Dochody ogółem na 1 mieszkańca

5 035,42 zł

5 303,84 zł

5 715,17 zł

Dochody własne na 1 mieszkańca

3 058,27 zł

3 393,41 zł

3 591,48 zł

Udział środków zewnętrznych w dochodach ogółem, pozyskanych z innych źródeł
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej). Obrazuje
to poniższe zestawienie:

Dochody ogółem

Środki zewnętrzne
pozyskane z innych źródeł
krajowych

% udział w dochodach
ogółem

2014

63.818.018,67

3.623.886,66

5,7%

2015

64.031.524,59

4.315.389,56

6,7%

2016

77.328.885,66

4.024.632,77

5,2%

2017

81.318.490,06

4.615.591,28

5,7%

2018

87.390.624,04

5.589.668,56

6,4%

Gospodarka finansowa w 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych opierała się głównie
na dochodach własnych uzyskiwanych przez miasto z takich obszarów jak podatki, dochody z
mienia komunalnego, dochody jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, żłobek, MDSS,
MOPS, GU) oraz wpływy z różnych opłat i dochodów.
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Poniższy wykres przedstawia strukturę wpływów do budżetu miasta z tytułu dochodów
podatkowych w 2018 roku:

DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody majątkowe w 2018 roku wyniosły 3.416.928,03 zł. Główną pozycję dochodów
stanowiła bezzwrotna dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy
budynku socjalnego przy ul. Dworcowej (kwota 1.362.288,26 zł), a następnie dotacja celowa
z budżetu UE na zadanie pn.: „Nasz zielony Ustroń” (910.899,89 zł) i dotacja z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na rewitalizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego (299.800,00 zł).
Ze sprzedaży nieruchomości zanotowano wpływ dochodów do budżetu Miasta w wysokości
246.559,65 zł.
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II. WYDATKI
W 2018 roku Miasto Ustroń poniosło wydatki ogółem w wysokości 94.302.032,70 zł.
Wzrost wydatków Miasta Ustroń w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2016-2018
przedstawia poniższy wykres:

Największy udział w strukturze wydatków zajmuje nadal oświata (28.840.904,42 zł), następnie
pomoc

społeczna

i

prorodzinna

(18.327.535,68

zł),

gospodarka

komunalna

i ochrona środowiska (14.044.368,19 zł), administracja publiczna (9.889.917,67 zł)
oraz transport i łączność (7.485.035,59 zł).
Strukturę wydatków poniesionych w 2018 roku oraz % udział w wydatkach ogółem przedstawia
poniższy wykres:
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* w tej pozycji ujęto następujące działy klasyfikacji budżetowej: Oświata i wychowanie (801)
oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (854),
** w tej pozycji ujęto następujące działy klasyfikacji budżetowej: Pomoc społeczna (852) oraz
Rodzina (855),
*** w tej pozycji ujęto następujące działy klasyfikacji budżetowej: Rolnictwo i łowiectwo (010),
Leśnictwo (020), Turystyka (630), Działalność usługowa (710), Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751), Obrona narodowa (752),
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (925).
WYDATKI MAJĄTKOWE
W 2018 roku wydatki majątkowe spadły w porównaniu do roku poprzedniego o 13% i wyniosły
20.736.814,32 zł, z czego: inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) - 20.731.814,32 zł, (w
tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości
2.165.131,03 zł) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 5.000,00 zł.
Poniesione wydatki majątkowe w 2018 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej wraz
z kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi (w zł) prezentuje poniższe zestawienie:
w tym:

600 - Transport i łączność,
w tym:

Kwota
wydatków
(ogółem)

Środki
własne
Miasta

4 934 905,69

2 862 535,70

Środki
pochodzące
z budżetu
UE

Środki
z innych
źródeł

0,00 2 072 369,99

Uporządkowanie nabrzeży rzeki
Wisły- skomunikowanie terenów
rekreacyjnych - rozbudowa
ul. Sportowej

2 865 619,21

1 767 025,01

0,00

1 098 594,20

700 - Gospodarka
mieszkaniowa, w tym:

2 764 047,60

1 401 759,34

0,00

1 362 288,26

Budowa budynku socjalnego
przy ul. Dworcowej

2 481 691,71

1 119 403,45

0,00

1 362 288,26

801 - Oświata i wychowanie,
w tym:

2 907 490,69

2 880 430,69

27 060,00

0,00

Przystosowanie obiektu szkoły
SP-5 w Ustroniu i doposażenie
pomieszczeń pod potrzeby
Przedszkola nr 5

1 080 204,80

1 080 204,80

0,00

0,00
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Termomodernizacja i
wykorzystanie energii
odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja P-7

994 513,86

994 513,86

0,00

0,00

900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, w tym:

5 849 516,79

4 270 770,99

1 578 745,80

0,00

Nasz zielony Ustroń –
zagospodarowanie i odnowa
terenów zieleni w krajobrazie
miejskim

1 590 189,28

279 721,48

1 310 467,80

0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami do budynków
w rejonie ulic Skoczowskiej
i Orzechowej

711 933,72

711 933,72

0,00

0,00

Rozbudowa sieci wodociągowej
ul. Skowronków i ul. Jelenica

610 122,04

610 122,04

0,00

0,00

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w mieście

443 275,78

443 275,78

0,00

0,00

Utworzenie integracyjnych stref
rekreacji w dzielnicy Poniwiec
w Ustroniu

399 739,78

173 439,78

226 300,00

0,00

926 - Kultura fizyczna, w tym:

3 722 152,96

3 422 352,96

0,00

299 800,00

Rewitalizacja wielofunkcyjnego
kompleksu sportoworekreacyjnego w Ustroniu

3 717 152,96

3 417 352,96

0,00

299 800,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY
Przychody budżetu miasta w 2018 roku wyniosły 19.602.647,98 zł.
Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela:
Pożyczka/ Kredyt/
Wolne środki
2 pożyczki - WFOŚiGW
w Katowicach
Kredyt - Bank Spółdzielczy
w Skoczowie
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Cel finansowania

Łącznie
766.667,23

Dofinansowanie zadań związanych
z ochroną środowiska (rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz ograniczenie
niskiej emisji)

4.000.000,00

Sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego
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Kredyt - Bank Spółdzielczy
w Skoczowie

10.000.000,00

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego
deficytu

4.835.980,75

Nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych wprowadzona w celu
zbilansowania budżetu

Wolne środki

Rozchody budżetu w 2018 roku wyniosły 3.847.923,00 zł. Dokonano spłat pożyczek
z WFOŚiGW w łącznej wysokości 627.923,00 zł oraz spłat kredytów w bankach komercyjnych
w wysokości 3.220.000,00 zł. Dodatkowo w 2018 roku uzyskano umorzenie trzech pożyczek
z WFOŚiGW w łącznej wysokości 138.601,89 zł.
Poniżej przedstawiono wykres obrazujący krzywą zadłużenia Miasta Ustroń w latach
2015-2018:

W 2018 roku zadłużenie miasta wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego o 51%.
Natomiast w okresie ostatnich 4 lat wielkość długu zwiększyła się ponad dwukrotnie.
Wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane przez Miasto terminowo,
bez najmniejszych opóźnień, a mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są
stale spełniane.
IV. MAJĄTEK MIASTA
Na koniec 2018 roku wartość majątku trwałego Miasta Ustroń wynosiła 157.105.797,75 zł
(netto). Analizując wielkość majątku trwałego w ostatnich 4 latach możemy zaobserwować
tendencję wzrostową w granicach 5%-17%.
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Strukturę majątku trwałego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:
Wartość majątku trwałego (netto),
stan na 31 grudnia 2018 r., z tego:

157 105 797,75 zł

Grunty

37 460 705,75 zł

Budynki

37 814 192,35 zł

Budowle

73 525 138,30 zł

Kotły i maszyny
Maszyny, urządzenia
Specjalistyczne maszyny

64 575,39 zł
156 372,99 zł
97 839,24 zł

Urządzenia techniczne

780 844,57 zł

Środki transportowe

869 678,55 zł

Narzędzia, przyrządy

447 341,78 zł

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

5 889 108,83 zł

W 2018 roku zrealizowano dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym
w wysokości 2.145.028,19 zł tj. około 2,45% dochodów budżetu miasta ogółem. Największy
udział w dochodach z mienia stanowiły wpływy z dzierżawy i najmu gruntów, lokali użytkowych
i mieszkaniowych 61% (kwota 1.299.554,58 zł). Dokonano sprzedaży 6 nieruchomości
gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,6275 ha. Dochody uzyskane ze zbycia
składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności wyniosły 246.559,65 zł.
W 2018 roku Miasto Ustroń nabyło nieruchomości w postaci gruntów pod drogi oraz inne
nieruchomości niezabudowane. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 250.673,00 zł.
V. POLITYKA PODATKOWA
W 2018 roku kontynuowana była dotychczasowa polityka podatkowa miasta, opierająca się
na wytycznych Ministerstwa Finansów, w odniesieniu do stawek obowiązujących w gminach
ościennych. Podtrzymane zostały również preferencyjne stawki dla niektórych przedmiotów
opodatkowania, jak również dotychczasowe zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku
rolnego. Utrzymująca się tendencja wzrostowa ilości podatników spowodowana jest m.in.
wyraźną działalnością deweloperską na terenie miasta oraz obrotem nieruchomościami
(gruntami) na rynku wtórnym. Większa ilość podatników jest jednym z głównych czynników
przekładających się na wzrost dochodów własnych miasta z tytułu podatków lokalnych, które
z roku na rok wykazują progres.
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Znaczącym aspektem polityki podatkowej jest również opłata uzdrowiskowa, której pobór
realizowany jest poprzez inkasentów. Również w tym przypadku odnotowano wyraźny wzrost
ilości inkasentów. Poniższy wykres przedstawia relację pomiędzy ilością inkasentów, a
wpływami do budżetu miasta z tytułu opłaty uzdrowiskowej w latach 2015-2018:

4.

Mieszkańcy i sprawy administracyjne w roku 2018

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 41 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 15291 osób, w tym 8112 kobiet
i 7179 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja wygląda
następująco: liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 1282
osób, a liczba mieszkańców – 1436, liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-60 lat)
wynosiła 4247 osób, a liczba mieszkańców (18-65) wynosiła 4473, liczba mieszkanek w wieku
poprodukcyjnym wynosiła 2588, a liczba mieszkańców: 1265.
W 2018 r. narodziło się w gminie 146 osób, w tym 79 dziewczynek i 67 chłopców, a zmarło
212 osób, w tym 90 kobiet i 122 mężczyzn, przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł – 66, a
przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 14 dni
W roku 2018 wydano 62 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu podczas imprez oraz
12 zezwoleń detalicznych i 52 zezwolenia gastronomiczne, alkohol sprzedawano w 44
punktach detalicznych (sklepy) oraz w 114 punktach gastronomicznych. W okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2018 roku przeprowadzono 50 postępowań administracyjnych w
sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które kończyły się wydaniem
stosownej decyzji. W roku 2018 Rada Miasta Ustroń uchwaliła 163 uchwały, natomiast
Burmistrz Miasta Ustroń wydał 410 zarządzeń.
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5.

Ochrona Zdrowia w roku 2018

Na terenie miasta Ustroń zrealizowano dwa programy zdrowotne: Program Polityki Zdrowotnej
w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, z którego skorzystało
16 osób oraz Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw
kleszczowemu zapaleniu mózgu z którego skorzystało 85 osób. Koszt obu programów to
kwota 10.500 zł.

6.

Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomani w roku 2018

Celem strategicznym Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomani w roku 2018 było efektywne wykorzystanie zasobów
instytucjonalnych i wybranych inicjatyw lokalnych w ograniczaniu zjawiska spożywania
alkoholu, używania środków psychoaktywnych i podejmowania innych zachowań
ryzykownych, szczególnie przez dzieci i młodzież, jak i ograniczanie szkód zdrowotnych
oraz zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych problemem alkoholowym i narkotykowym.
W roku 2018 zrealizowano i przeprowadzono 19 spotkań edukacyjnych w szkołach SP1, SP2,
SP3, SP5, SP6, ZST oraz ZDZ w Ustroniu, warsztatów profilaktycznych o tematyce dopalaczy
oraz narkotyków wśród uczniów, w których uczestniczyło 1074 rodziców, 14 warsztatów pn.
„Powiedz nie narkotykom”, w których uczestniczyło 140 uczniów. Koszt wraz z zakupem
materiałów służących realizacji programu profilaktycznego wyniósł 19455 zł.
Prowadzono Miejski Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z siedzibą przy ul. A. Brody 16,
prowadzony przez dwie specjalistki terapii uzależnień.
W ramach profilaktyki uzależnień zawierano umowy z Biegłymi Sądowymi, którzy realizują
ustawowy obowiązek przeprowadzania na zlecenie MKRPA w Ustroniu badań lekarskich
na potrzeby postępowań sądowych zmierzających do leczenia odwykowego osoby badanej.
W roku 2018 przekazano na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego
kwotę 422.000 zł, z której to kwoty prowadzono: socjoterapeutyczny ośrodek dla dzieci
i młodzieży w formie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, klub abstynenta grupy
samopomocowej dla osób wychodzących z nałogu oraz współuzależnionych, zajęcia sportowe
wraz z organizacją obozu o charakterze socjoterapeutycznym, zadania celowe służące
wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia oraz funkcjonowania społecznego osób
wychodzących z uzależnienia oraz ich rodzin, zajęcia pozalekcyjne sportowe oparte
o profilaktykę uzależnień realizowane w placówkach oświatowych Miasta Ustroń oraz innych
obiektach sportowych, ponadto zorganizowano: dni terapeutyczne dla uzależnionych
i współuzależnionych oraz turnus rehabilitacyjno - profilaktyczny.
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7.

Ochrona Środowiska w roku 2018

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 404 kg
selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 320 kg zmieszanych odpadów
komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco:
na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 140 kg selektywnie zebranych odpadów
komunalnych oraz 333 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana proporcji wynikała
z tego, że w dniu 18 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwała nr XXXIII/406/2017 Rady Miasta
Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Uchwała ta wprowadzała limity dotyczące ilości oddawanych
odpadów zielonych, wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych.
W 2018 r. odnotowano 2 dni, w których przekroczony został 24-godzinny poziom dopuszczalny
dla pyłu PM10. W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy
gmina udziela właścicielom nieruchomości dofinansowania do wymiany starych nie
ekologicznych pieców węglowych.
W 2018 r. Miasto Ustroń realizując Program Ograniczenia Niskiej Emisji, pozyskało środki
finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokości 702.216 zł, z czego dotację w wysokości 240.000 zł oraz pożyczkę
462.216 zł. Jednorazowe dofinansowanie na wymianę pieca wynosiło 6032 zł i podpisano 120
umów. Ponadto Miasto Ustroń realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Miasta Ustroń pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację wyrobów azbestowych z
nieruchomości położonych na trenie Miasta Ustroń. Podpisano 24 umowy z właścicielami
nieruchomości za łączną kwotę 26.350 zł z czego poddano utylizacji 37,375 Mg azbestu.
8.

Pomoc Społeczna w roku 2018

Do zadań własnych realizowanych przez gminę Ustroń w roku 2018 z zakresu pomocy
społecznej należały między innymi: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, przyznawanie i wypłacanie
zasiłków specjalnych celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, przyznawanie
i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
w miejscu zamieszkania, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za
pobyt mieszkańca gminy, prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, praca socjalna, utworzenie i utrzymanie ośrodka
pomocy społecznej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.
Zadania zlecone gminie obejmowały: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, organizowanie
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i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także
udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, realizacje zadań
wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego.
W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na świadczenia: z pomocy
społecznej w ramach zadań własnych 1.136.362 zł, świadczenia z tytułu realizacji świadczeń
rodzinnych w ramach zadań zleconych: 3.125.635 zł, świadczenia z tytułu funduszu
alimentacyjnego w ramach zadań zleconych: 364.000 zł, świadczenia wychowawcze (500+)
w ramach zadań zleconych: 8.305.745 zł, świadczenie „Dobry start” (300+) w ramach zadań
zleconych: 495.750 zł oraz na realizację Pieczy Zastępczej w ramach zadań własnych 306.686
zł i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w ramach zadań
własnych 9.523 zł.
Z zadań własnych opłacono i zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 1.136.362 zł.
W ramach powyższej kwoty przyznano zasiłki celowe na łączną kwotę 73.814 zł
z przeznaczeniem na: zakup żywności, lekarstw, opału, odzieży, artykułów szkolnych,
pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, remontu mieszkania, udzielono
schronienia 5 osobom, sprawiono 3 pogrzeby, wypłacono 468 zasiłków stałych na kwotę
246.215 zł dla 47 osób, opłacono 456 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 21.542
zł oraz wypłacono 237 zasiłków okresowych na kwotę 98.674 zł dla 54 rodzin.
Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pozwalał na objęcie wsparciem
rodziny, których dochód przekracza ustawowe kryteria dochodowe jednak nie więcej niż
o 50%. W ramach zadania wydano 11.686 posiłków dla 125 dzieci na kwotę 45.355 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu zapewnił opiekę 132 osobom w formie usług
opiekuńczych, ze względu na potrzebę wsparcia ich w zaspakajaniu podstawowych potrzeb
bytowych. Na podstawie wydanych decyzji, realizacją tych usług zajmował się Miejski Dom
Spokojnej Starości w Ustroniu. W przypadkach osób wymagających całodobowej opieki, które
nie mogą samodzielnie funkcjonować, a którym pomoc w formie usług opiekuńczych
nie wystarczała, przysługiwało prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.
Do Domów Pomocy Społecznej skierowano 18 osób ponadto pokryto koszty pobytu 31 osób
w Domach Pomocy Społecznej w kwocie: 622.989 zł. Wpłaty od rodzin zobowiązanych do
dopłat za pobyt w DPS wyniosły 125.333 zł, co oznacza, że gmina wydała na to zadanie
497.656 zł.
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9.

Oświata w roku 2018

Na terenie gminy Ustroń działa 6 przedszkoli publicznych, 1 niepubliczne przedszkole „Chatka
Puchatka”, 5 szkół podstawowych w tym SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi (oddziały
przedszkolne dla potrzeb Ustronia-Polany), 2 gimnazja publiczne oraz 1 gimnazjum
niepubliczne w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Nazwa placówki

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Przedszkole Publiczne nr 1

63

3

Przedszkole Publiczne nr 2

63

3

Przedszkole Publiczne nr 4

95

4

Przedszkole Publiczne nr 5

41

2

Przedszkole Publiczne nr 6

95

4

Przedszkole Publiczne nr 7

122

5

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”

70

5

Nazwa placówki

Ilość
uczniów

Ilość oddziałów

Szkoła Podstawowa nr 1

329

16

Szkoła Podstawowa nr 2

425

21

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Przedszkolnymi

88
49

7
2

Szkoła Podstawowa nr 5

98

7

Szkoła Podstawowa nr 6

227

11 (w tym 2
integracyjne)

Nazwa placówki

Ilość
uczniów

Ilość oddziałów

Gimnazjum nr 1

138

6

Gimnazjum nr 2

136

6

4

1

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ZDZ
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Do ustrońskich placówek uczęszczają dzieci posiadające orzeczenia lub opinie poradni
psychologiczno – pedagogicznej. Organizowane są dla nich zajęcia specjalistyczne zgodnie z
zaleceniami poradni oraz zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
P1
Liczba
0
uczniów
posiadających
orzeczenie
PPP
Liczba
0
uczniów
posiadających
opinię PPP

P2

P4

P5 P6 P7 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 G1 G2

2

4

1

8

16

14

17

3

19

14

1

3

0

1

0

0

20

80

58

15

4

39

6

16

Dyrektorzy ustrońskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 z obowiązków
związanych z prawidłowym dysponowaniem środkami budżetowym wywiązywali się
prawidłowo. Środkami finansowymi dysponowali w ramach planu finansowego. Wszelkie
zmiany wprowadzane były poprzez Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu na podstawie
podjętych zarządzeń i uchwał. Koszty biletów i dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkół
Specjalnych i Przedszkoli w 2017/2018 wyniosły 56.313,00 zł.
Refundacje kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych poza Ustroniem, do których
uczęszczają dzieci z Ustronia na rok szkolny 2017/2018:
Przedszkola publiczne
ilość dzieci: 6
kwota ogółem: 25.415,65 zł

Przedszkola niepubliczne
20
109.960,77 zł

Refundacje kosztów dla innych placówek oświatowych na terenie Miasta: Przedszkole
Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Ustroniu dotacja za okres od 1.09.2017 r do 31.08.2018 r.
kwota 669.015 zł przy średniej miesięcznej ilości 70 dzieci. ZDZ Gimnazjum dla młodzieży
w Ustroniu dotacja za okres od 01.09.2017r. do 31.12.2017r. kwota 91.208 zł przy średniej
miesięcznej ilości 84 uczniów. ZDZ Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Ustroniu w okresie
od 01.01.2018 do 31.08.2018 r. kwota 5.273 zł przy średniej miesięcznej Ilości 5 uczniów.
Programy pomocowe dla szkół i przedszkoli
Wyprawka szkolna
W roku 2017/2018 r. z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”
skorzystało 2 uczniów na łączną kwotę 350 zł. Wyprawka szkolna skierowana była m. in. do
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II - III szkoły podstawowej.
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Stypendia naukowe
W oparciu o Regulamin stypendium motywacyjnego dla uczniów za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe wypłacono stypendia 40 uczniom na wniosek dyrektorów szkół na
kwotę 8.000 zł.

Wyniki sprawdzianów i egzaminów
Szkoła
Cz. I Humanistyczna
Historia i WOS

G-1

G-2

60,44%

67,04%

Język polski

64,23%

75,58%

Przedmioty przyrodnicze

55,12 %

66,60%

Matematyka

51,40%

57,94%

67,00%
49,10 %

75,86%
63,40%

Nikt nie pisał
Nikt nie pisał

90 %
48%

Cz. II Matematyczno – przyrodnicza:

Cz. III język angielski
J. obcy (podst.)
J. obcy (rozszerz.)
Cz. III Język niemiecki
J. obcy (podst.)
J. obcy (rozszerz.)

10. Działalność inwestycyjna i planowanie przestrzenne w roku 2018
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2018 r. drogi powiatowe i gminne – 147,028
km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku roku 83,70 % wszystkich dróg, a pod koniec 83,73
%. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 88,55 % na dzień 1 stycznia
2018 r. i 88,65 % na dzień 31 grudnia 2018 r. Stan dróg według Systemu Oceny Stanu
Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący: drogi
powiatowe – 36,419 km stan techniczny - ocena średnia 3,97, drogi gminne – 110,609 km stan
techniczny - ocena średnia 3,47. Skala ocen dróg z okresowej kontroli stanu technicznego: zły
i bardzo zły - 1, niezadawalający - 2, zadawalający - 3, dobry - 4, bardzo dobry – 5.
Długość ścieżek rowerowych w roku 2018 r. wynosiła 3,714 km.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 104,9 km, a na koniec 105,2
km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 107,5 km na
początku oraz 112 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodno - kanalizacyjnej przedstawiają
się następująco: liczba podłączeń wodociągowych do budynków – 3389 szt., liczba podłączeń
kanalizacyjnych do budynków – 3003 szt.
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Planowanie przestrzenne
W roku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 8,44 %
powierzchni gminy. Obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń przyjęte zostało Uchwałą Rady Miasta
Ustroń Nr XLII/449/2014 z dnia 27 marca 2014 r. i wskazało jeden obszar, dla którego
sporządzenie miejscowego planu było obowiązkowe - obszar strefy uzdrowiskowej A.
Dla tego terenu opracowany został plan i przyjęty Uchwałą Rady Miasta Ustroń
nr XVII/184/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 11 maja 2016r. poz. 2674. Stosownie do Uchwały Rady Miasta
Ustroń Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmienionej Uchwałą Rady Miasta Ustroń
Nr XXX/357/2017 z dnia 28 września 2017 r. trwają obecnie prace nad fragmentaryczną
zmianą studium. W 2018 r. wydano 36 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Inwestycje te dotyczyły głównie budowy i przebudowy sieci infrastruktury
technicznej oraz wydano 222 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 7 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 185 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 15 decyzji dotyczących zabudowy usługowej i 15 decyzji dotyczących innej
zabudowy, ponadto wydano zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie
zagospodarowania oraz wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w ilości 494, a przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach
zabudowy to 2 - 3 miesiące.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2018
 Drogi publiczne
W roku 2018 wykonano roboty remontowe i inwestycyjne na drogach miejskich
i powiatowych w ilości: 10 017 m2 i wartości 1.000.272 zł oraz wybudowano kładkę w ciągu
potoku Gościradowiec o wartości: 288.806 zł.
 Gospodarka wodno kanalizacyjna
W roku 2018 rozbudowano sieci wodociągowe wraz z przyłączami o łącznej długości
3701 m, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości 1067 m wraz
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej o powierzchni 768m2.
 Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków
W roku 2018 dostarczono i zamontowano kratę taśmowo-hakową w budynku oczyszczalni
ścieków w Ustroniu, pompę rotacyjną wraz z falownikiem podającej przefermentowane
osady do procesu odwadniania, opracowano dokument zabezpieczenia przed wybuchem
wraz z oceną zagrożenia wybuchem, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
oraz dokumentację techniczną dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków.
Wartość powyższych zadań wyniósł 743.008 zł.
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 Oświetlenie uliczne
W roku 2018 wykonano linie oświetlenia zewnętrznego ulic o długości 2367 m,
w tym zamontowano 88 opraw oświetleniowych. Wartość zrealizowanego oświetlenia
ulicznego to kwota 433.636 zł.
 Obiekty kubaturowe
W roku 2018 w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku wykonano prace
modernizacyjne o wartości 3.003.028 zł.
W roku 2018 zakończono prace i oddano do użytkowania trybunę, boiska treningowe
o nawierzchni sztucznej (boisko małe), wykonano drogę wewnętrzną od strony linii
kolejowej, parking od ulicy Grażyńskiego wraz z infrastrukturą oświetleniową
i kanalizacyjną oraz ogrodzenie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo rekreacyjnego za
kwotę 3.567.152 zł.
11. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna w roku 2018
Łącznie w zasobie miasta znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018 r. 179 mieszkań, a na dzień
31 grudnia 2018 r. – 203 mieszkania. Zwiększenie się liczby tych mieszkań związany był z
tym, że w październiku 2018 r. został oddany do użytku nowo wybudowany budynek
mieszkalny z 24 lokalami wykonany za łączną kwotę 4.131.375 zł.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 37,0 m2, a ogółem, w przeliczeniu na
jednego mieszkańca gminy – 20,0 m2.
W 2018 r. oddano do użytkowania 24 mieszkania, znajdujące się w zasobie gminy.
Zasady przyznawania mieszkań były zgodne z zasadami wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń – Uchwała Nr XLVIII/519/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28.08.2014 r. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Burmistrza Miasta
na podstawie opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej w składzie 7 osobowym.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 275.418,44 zł, a płatności dotyczyły 63 mieszkań. Na dzień 31 grudnia
2018 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkania będące
w zasobie gminy wynosiły łącznie 160.156,37 zł, a płatności dotyczyły 53 mieszkań.
W 2018 r. dokonano remontu 43 mieszkań, znajdujących się przy ulicach: Cieszyńska V, VII,
Chabrów 12, 9 Listopada 13, Konopnickiej 38, Krótkiej 11, 3 Maja 16, Lipowskiej 127,
Papiernia 4. Przedmiotem remontów była: wymiana etażowych pieców c.o., wymiana instalacji
wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, przebudowa pieców kaflowych, remont
kominów, remont podłóg, ścian, malowanie, wykonanie wentylacji oraz wymiana pokrycia
dachów. W roku 2018 w 27,6 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet.
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 141.105,07 zł, których
beneficjentami były 143 osoby. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe oraz
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wydatki ponoszone na utrzymanie lokalu. Kwota najniższego dodatku wynosiła 27,40 zł/m-c,
zaś kwota najwyższego dodatku – 413,02 zł/m-c.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 45 osób, zaś pod koniec
2018 r. było to 31 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r.
około 2 – 3 lat. Czas oczekiwania na mieszkanie w latach poprzednich był porównywalny do
roku 2018.
12. Przedsiębiorcy w roku 2018
Liczba złożonych spraw przez przedsiębiorców w CEIDG to: 1081 wniosków w tym: założenie
działalności 125, zakończenie działalności 96, zawieszenia działalności 165, wznowienie
działalności 98, zmiany we wpisie 597 wniosków.
13. Transport w roku 2018
W roku 2018 utworzono miejską linie komunikacyjną Ustroń Lipowiec – Ustroń Dobka Ślepa,
która jest w ciągłej ewolucji, wydano 22 postanowienia opiniujące zmiany rozkładów jazdy linii
powiatowych. W roku 2018 wydano 13 licencji TAXI.
14. Sprawy obywatelskie w roku 2018
Program współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 stanowiący
załącznik do Uchwały Rady Miasta Ustroń nr XXXI/377/2017 z dnia 26 października 2017 r.
realizowany był zgodnie z płaszczyznami zadań publicznych uwzględniając zapisy Strategii
Rozwoju Miasta Ustroń, jego potrzeby oraz propozycje organizacji pozarządowych. Zadania
te zostały opracowane podczas konsultacji przeprowadzonych w sposób określony w uchwale
Nr XLVIII/555/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W celu
uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt programu został zamieszczony na stronie
internetowej miasta www.ustron.pl w zakładce komunikaty, w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce organizacje pozarządowe, a także przesłany drogą elektroniczną organizacjom
pozarządowym.
Priorytetowymi płaszczyznami zadań publicznych określone zostały zadania z zakresu:
1)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)

ochrony i promocji zdrowia;

4)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5)

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

6)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Raport o stanie Miasta Ustroń w 2018 r.

Strona 22

7)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

8)

wypoczynku dzieci i młodzieży;

9)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) turystyki i krajoznawstwa;
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
14) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
16) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art.3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w punktach 1 – 15.
W roku 2018 ogłoszono III edycje otwartych konkursów ofert. W edycji I złożono 51 ofert przez
31 organizacji pozarządowych, podpisano 44 umów. W II edycji ogłoszono konkurs na 7
zdefiniowanych zadań, na 5 z nich zostały złożone oferty przez 3 stowarzyszenia z którymi
następnie podpisano umowy na realizację zadań. W III edycji ogłoszono konkurs na 1 zadanie,
na które wpłynęły 2 oferty. Po ich weryfikacji podzielono kwotę dotacji pomiędzy dwie
organizacje pozarządowe. W rezultacie zawarto 2 umowy na realizacje zadania publicznego.
W 2018 roku zawarto 2 umowy w trybie pozakonkursowym (art.19a). Zawarto łącznie
(konkursy i tryb pozakonkursowy) 53 umowy z 34 organizacjami pozarządowymi. Trudno jest
określić ilość beneficjentów zrealizowanych zadań, gdyż w działaniach podejmowanych przez
organizacje pozarządowe korzystają masowo dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący Miasto
Ustroń, a także goście, kuracjusze i turyści.
W 2018 r. nie złożono żadnych ofert wspólnych oraz nie zrealizowano żadnych umów
o partnerstwie.
Ogólne środki finansowe (konkursy i tryb uproszczony) przeznaczone na realizację zadań
publicznych przedstawia poniższa tabela:
2018 r.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
Działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Działania na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
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Przyznana
dotacja

Zwrot

Środki własne

235 500,00

76,81

279 466,48

11 000,00

--

0,15

7 000,00

--

30 466,25

4 000,00

--

1 302,10

3 000,00

--

3 956,25
Strona 23

Nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
Turystyka i Krajoznawstwo
Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin
i osób
Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka
Razem:
15.

112 990,00

137,50

14 284,52

149 600,00

5 660,39

56 846,70

172 000,00

1 527,02

68 086,96

36 000,00

--

70 171,08

43 000,00

--

33 218,75

350 000,00

8 000,00

190 720,90

1 124 090,00

15 401,72

748 520,14

Biblioteka Publiczna w roku 2018

W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 biblioteka publiczna, składająca się z centrali oraz 2 filii.
Obie filie znajdują się na terenie placówek leczniczych (Filia nr 1- Śląskie Centrum
Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności i Filia nr 2- Sanatorium
i Szpital Uzdrowiskowy „Równica”)
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił - 47 409 woluminów oraz 628 książek
mówionych na płytach cd (audiobooków). W 2018 roku zakupiono 2020 książek oraz 75
książek mówionych, 247 woluminów oraz 14 książek audio wprowadzono jako dary. W ramach
programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" uzyskano
dodatkowe środki na zakup książek w wysokości :18 600 zł.
W ciągu całego roku zarejestrowano 3710 czytelników, którzy dokonali 57 926 wypożyczeń
(książki, gazety, książki audio). Placówki całej sieci bibliotecznej odwiedzono 28 904 razy.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 19 komputerów, w tym 8 komputerów było
dostępnych dla czytelników. Całe zbiory biblioteki są dostępne w katalogu on-line, który
umożliwia także rezerwację wybranych pozycji przez internet. Liczba wejść na stronę
internetową biblioteki w ciągu roku: 12 640. W 2018 r. biblioteka zorganizowała szereg
wydarzeń, mających na celu promocję czytelnictwa, w których brało udział 780 osób.
Przeprowadzono także 22 lekcje biblioteczne.
Do ciekawszych wydarzeń organizowanych przez bibliotekę można zaliczyć -„Z nurtem Wisły”
(2 tygodniowy wakacyjny cykl zajęć dla dzieci), warsztaty dla dzieci i młodzieży „Złap pociąg
do filozofii”, kurs komputerowy dla seniorów, Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”,
i Ogólnopolskie Czytanie „Jeżycjady”, wakacyjny kiermasz książki używanej, spotkania
autorskie z Anną Borecką, Joanną Jurgałą - Jureczką, Tadeuszem Dytko, Józefem
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Michałkiem, Janem Pichetą oraz inne spotkania (historyczne, promujące zdrowie itp.).
W bibliotece dział Dyskusyjny Klub Książki, który miał 8 spotkań w 2018 r.

Statystyka roku 2018 w Bibliotece Publicznej w Ustroniu
LICZBA ZAREJSTROWANYCH CZYTELNIKÓW

Centrala

2014
2555

2015
2366

2016
2387

2017
2412

2018
2464

Filia Nr 1

706

691

622

696

546

Filia Nr 2

860

894

972

733

700

RAZEM

4121

3951

3981

3841

3710

LICZBA WYPOŻYCZEŃ (KSIĄŻKI, GAZETY ,KSIĄŻKI AUDIO)

Centrala

2014
47 791

2015
48 780

2016
48 835

2017
48 674

2018
50 318

Filia Nr 1

3809

3901

3255

3561

3936

Filia Nr 2

4399

4752

4607

3899

3672

55 999

57 433

56 697

56 134

57 926

RAZEM

LICZBA ODWIEDZIN CZYTELNIKÓW

Centrala

2014
23046

2015
25 356

2016
23 488

2017
23 858

2018
24 328

Filia Nr 1

2560

2633

2237

2521

2 386

Filia Nr 2

2624

2422

2824

2185

2 190

28 230

30 411

28 549

28 564

28 904

RAZEM

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała kwotę
w wysokości: 604.600 zł.
16. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w roku 2018
W 2018 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane i dodatkowe imprezy w budynku MDK,
coroczne działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku. W minionym okresie odbyło się 131
różnych tematycznie imprez, w tym 56 koncertów, 24 spektakli teatralnych, 32 warsztaty, 11
miejskich konkursów, przeglądów i turniejów. Przeprowadzono 10 audycji muzycznych
Filharmonii Śląskiej dla gimnazjalistów, był 1 bal i 1 młodzieżowy wieczorek taneczny oraz 64
inne przedsięwzięcia (spotkania, zebrania, wykłady, jubileusze, spotkania przedwyborcze,
debaty, prelekcje, prezentacje, próby zespołów młodzieżowych, zakończenia roku szkolnego,
kiermasze itp.).
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Wiosną, zimą i jesienią zorganizowano 4 edycje Ustrońskich Targów Staroci.
Na przełomie maja i czerwca w amfiteatrze odbył się VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski
DAR, zwieńczeniem którego było ustawienie 10 drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym.
Planowo działało 15 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zespoły wyjeżdżały
na przeglądy, turnieje i konkursy zdobywając czołowe miejsca, głównie w kategorii tanecznej
i teatralnej. Zorganizowano Ferie i wakacje z „Prażakówką” w postaci warsztatów
tematycznych, gier, zabaw itp. dla ustrońskich dzieci. Funkcjonowały też zajęcia pilatesu,
działały koła emerytów i kombatantów.
W ramach większych działań remontowych i inwestycyjnych: w MDK naprawiono dach
z orynnowaniem uszkodzonym po wichurach, pomalowano garderoby i sale prób
w podziemiach oraz część sali widowiskowej, wykonano kompletny remont sanitariatu
połączonego z sekretariatem, wymieniono troje drzwi z ościeżnicami i progami w pracowniach,
wymieniono uszkodzony regulator ciepła c.o. wraz z czujnikami temperatury zasilania,
zakupiono nowoczesny, liniowy sprzęt nagłaśniający do sali widowiskowej, w amfiteatrze
zlecono naprawienie przęseł ogrodzenia zniszczonych przez powalone wiatrem drzewa,
dokonano przeglądu automatycznych bram, jak co roku umyto powłokę zadaszenia. W ramach
prac własnych naprawiono uszkodzone drewniane rzeźby w Parku Kuracyjnym, wymieniono
dwie stare, zniszczone na nowe, wykopano kilkadziesiąt dziur pod zamocowanie barierek
chroniących dostęp do stawu, zakonserwowano część elewacji drewnianej na budynkach,
rozpoczęto remont fontanny.
We wskazanych wydarzeniach organizowanych przez MDK „Prażakówka” wzięło udział ok 42
tys. osób, w tym blisko 40 % mieszkanek i mieszkańców Ustronia.

17. Muzeum Ustrońskie w roku 2018
Podstawowe źródło przychodów zarówno Muzeum Ustrońskiego jak i Oddziału „Zbiory Marii
Skalickiej” stanowi dotacja podmiotowa, którą rozlicza się na podstawie rocznego
sprawozdania finansowego. Ponadto Muzeum uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów
wstępu, sprzedaży książek, które instytucja ta opracowała i wydała oraz czynszów za wynajem
pomieszczeń i powierzchni reklamowych. Dodatkowo Muzeum Ustrońskie pozyskało środki z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację „Industriady 2018” w
wysokości 15.000 zł. Z Miasta Ustroń, Muzeum otrzymało 4000 zł na wydanie katalogu
fotograficznego budynków poprzemysłowych Ustronia – dawne kolonie i osiedla robotnicze.
W 2018 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w Muzeum Głównym jak
również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”. W Muzeum Głównym zorganizowano 9 wystaw
czasowych (5 wernisaży) i 33 spotkania o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw,
spotkania autorskie, jubileusze, itp.), w których wzięło udział 4282 osób. Wszystkie te imprezy
miały charakter interdyscyplinarny. W oddziale zorganizowano 39 spotkań – łącznie z
wystawami, koncertami, wycieczkami, warsztatami, spotkaniami Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i wyjazdami do Teatru – Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie. Pozyskano 189
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eksponatów, opracowano 50 kart katalogu naukowego, przeprowadzono konserwację 104
eksponatów.
W 2018 Muzeum zwiedziło 12 142 osób. Z karty rabatowej: Wisła, Ustroń...zostanę dłużej –
dostaję więcej skorzystało 47 osób. Od stycznia do końca grudnia stronę internetową obejrzało
112.056 zainteresowanych. Sprzedano: 426 biletów szkolnych (po 3 zł), 2793 bilety ulgowe
(po 4 zł), 1701 normalnych po 6 zł. W grupach zorganizowanych: 722 bilety po 3 zł, 300 biletów
po 4 zł, 118 biletów po 6 zł. W 2018 Oddział Muzeum odwiedziły 1402 osoby. Sprzedano 129
bilety ulgowe, 8 normalnych, 8 rodzinnych.
Największą część kosztów stanowią opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe,
zakup nowych systemów montażu ekspozycji, remont gaśnic i hydrantów.

18. Spółki Komunalne w roku 2018
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu, którego jedynym udziałowcem jest
Gmina Ustroń w roku 2018 prowadziła następującą działalność:


Wywóz odpadów od mieszkańców Ustronia i częściowo Goleszowa.



Odbiór odpadów ze Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze, Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Ustroń oraz innych podmiotów gospodarczych.



Wywóz odpadów z koszy ulicznych, zbiórka odpadów podrzuconych.



Odbiór odpadów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych.



Odbiór odpadów niebezpiecznych z terenu powiatu cieszyńskiego.



Wywóz odpadów płynnych z Ustronia i Goleszowa.



Zbiórka odpadów segregowanych.



Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.



Przyjmowanie odpadów na stację przeładunkową z Ustronia oraz od indywidualnych
mieszkańców.



Sprzedaż surowców wtórnych.



Sprzedaż kubłów, kontenerów, worków i koszy na odpady.



Sprzątanie ulic i placów w Ustroniu oraz na zlecenie podmiotów gospodarczych.



Utrzymanie zieleni miejskiej w Ustroniu.



Prowadzenie akcji zimowej na podstawie podpisanych umów z Wodociągami Ziemi
Cieszyńskiej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.



Plakatowanie miasta.



Sprzątanie przystanków autobusowych.



Usługi na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.



Wykonywanie i naprawa ławek parkowych.
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Handel akcesoriami samochodowymi i gazem propan butan.



Dzierżawa pomieszczeń i obiektów oraz garaży.



Produkcja i dystrybucja ciepła.



Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.



Odbiór odpadów z gminy Brenna.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy natomiast rada nadzorcza składa się z trzech osób.
Podział przychodów
Wykonanie przychodów wg podmiotów gospodarczych w latach:
Rok

Przychody ogółem

Przychody uzyskane
z Miasta Ustroń

Przychody uzyskane
od pozostałych
podmiotów

2017

6.469.717,00 zł

4.698.063,00 zł

1.771.654,00 zł

2018

7.344.307,00 zł

5.185.031,00 zł

2.159.276,00 zł

Ilości odpadów w tonach:
Lata

Ogółem

Przedsiębiorstwo Komunalne

2017

10.315

9.420

2018

9.586

8.550

W roku 2017:
1. Przyjęto ogółem:
10315 Mg

odpadów komunalnych, z tego z Ustronia 9.420 Mg,

252,96 Mg

odpadów z koszy ulicznych,

35,57 Mg

azbestu i przekazano do utylizacji,

0,90 Mg

baterii i przekazano do unieszkodliwienia,

15,10 Mg

urządzeń elektrycznych i przekazano do utylizacji,

248,10 Mg

odpadów wielkogabarytowych,

1262,60 Mg

gruzu,

359,36 Mg

popiołu,

749,00 Mg

odpadów biodegradowalnych,

9,10 Mg

opon,

5580,90 m3

fekaliów i przekazano na Oczyszczalnię Ścieków.

2. Wyprodukowano

14.704 GJ ciepła.

3. Sprzedano

1.180,60 Mg odpadów segregowanych.
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W roku 2018:
1. Przyjęto ogółem:
9.586 Mg

odpadów komunalnych, z tego z Ustronia 2.697 Mg,

229,64 Mg

odpadów z koszy ulicznych,

5,16 Mg

materiałów budowlanych zawierających azbest,

0,41 Mg

baterii i przekazano do unieszkodliwienia,

8,98 Mg

urządzeń elektrycznych i przekazano do utylizacji,

149,30 Mg

odpadów wielkogabarytowych,

517,16 Mg

gruzu,

317,44 Mg

popiołu,

378,96 Mg

odpadów biodegradowalnych,

6,06 Mg

zużytych opon,

5562,30 m3

fekaliów i przekazano na Oczyszczalnię Ścieków

2. Wyprodukowano: 13.315 GJ ciepła
3. Sprzedano:

620,56 Mg odpadów segregowanych

Kolej Linowa Czantoria działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego
jedynym udziałowcem jest Gmina Ustroń.

W roku 2018 Kolej Linowa prowadziła działalność, której głównym źródłem przychodów były
przewozy pasażerskie koleją linową na górną stację, znajdującą się na zboczu Góry Czantoria.
Przewozy te stanowiły ponad 50% przychodów, a na ilość przewiezionych koleją osób ma
duży wpływ frekwencja w sezonach zimowych, która z uwagi na wysoką niestabilność
warunków atmosferycznych zmienia się w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy
osób.
Przychody:

1
2
3
4

Struktura
przychodów
Przewóz
koleją linową
Przewóz
wyciąg. narc.
Przejazd
torem
saneczkowym
Staw
kajakowy

2017

2018

Udział %

Różnica w złotych

4 418 141,17

5 100 922,64

57,3

682 781,47

1 619 155,13

1 152 554,20

13,0

- 466 600,93

662 023,21

729 709,83

8,2

67 686,62

22 898,20

17 355,54

0,2

- 5 542,66

Raport o stanie Miasta Ustroń w 2018 r.

Strona 29

5 Usługi
parking
strzeżony
6 Pozostałe
usługi najmu
7 Gastronomia
Ogółem

186 883,59

193 107,39

2,2

6 223,80

519 362,35

502 980,78

5,7

- 16 381,57

1 011 200,13
8 439 126,74

1 194 738,81
8 891 369,19

13,4
100,0

183 538,68
452 242,45

2017
479 910

2018
468 573

Różnica
- 11 337

Rok
Ilość przewiezionych osób

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, natomiast rada nadzorcza składa się z trzech osób.
Kolej Linowa Czantoria na bieżąco wspiera życie sportowe regionu oraz przedsięwzięcia
charytatywne. Spółka w ramach swojej działalności wspiera organizację wydarzeń sportowych
i edukacyjnych oraz realizację ważnych imprez dla rozwoju lokalnej społeczności m.in.
przedszkola, szkoły i stowarzyszenia.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu, działa jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, którego jedynym udziałowcem jest Gmina Ustroń. Zarząd Spółki jest
jednoosobowy, natomiast rada nadzorcza składa się z trzech osób. Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. jest podmiotem realizującym politykę
mieszkaniową Miasta. Spółka pełni funkcję właściciela administratora i zarządcy
następujących budynków:
1) Osiedle 700-lecia przy ul. Fabrycznej 2 w Ustroniu - 2 bloki po 38 lokali tj. 76 lokali,
2) Osiedle przy ul. Dworcowej 3 w Ustroniu - 3 bloki po 12 lokali tj. 36 lokali,
3) Baza mieszkań znajdujących się na terenie Ustronia, przekazanych Spółce aportem w
2005 r. - 17 lokali,
4) Wspólnoty mieszkaniowe w Ustroniu: ul. Orzechowa 12 (5 lokali) i ul. Parkowa 6
(4 lokale) - w zarządzie.
Do zadań wynikających z zarządzania zasobami TBS należy:


dokonanie ubezpieczenia nieruchomości,



wykonanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich,



wykonanie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych,



wykonanie przeglądów kominiarskich przewodów spalinowych i wentylacyjnych,



wykonanie pięcioletnich przeglądów elektrycznych,



kontrola i wymiana wodomierzy w okresach legalizacyjnych.

W czerwcu 2016 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. zawarło
umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów – Biurem Informacji Gospodarczej S.A.
Po rozpoczęciu współpracy z KRD, Spółka rozesłała do wszystkich Najemców informacje
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o tym fakcie. W wyniku tego część Najemców spłaciła swoje zaległości, część podpisała ugody
o rozłożeniu należności na raty. Jedynie w kilku przypadkach, po wyczerpaniu całej procedury,
TBS wypowiedział umowy najmu i dokonał wpisu do rejestru dłużników. W roku 2018 nie
występuje zadłużenie w przedziałach powyżej roku, od 6 do 12 miesięcy, a w przedziale od 3
do 6 miesięcy wynosi tylko 1 tys. zł.
Stan ten jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej akcji informacyjnej oraz windykacyjnej.
W roku 2017 Spółka wprowadziła (od dnia 01.01.2017 r.) najem piwnic na oś. 700-lecia, przy
ul. Fabrycznej 2. W pierwszym okresie pośród 76 najemców, jedynie 5-ciu zrezygnowało
z użytkowania pomieszczenia piwnicznego, jednakże kilku najemców podpisało umowy najmu
więcej niż jednego pomieszczenia. Stawka czynszu została ustalona na 4,30zł/m². Skutki
finansowe w roku 2017 to 42 tys. zł dodatkowego przychodu. W chwili obecnej wszystkie
pomieszczenia piwniczne są wynajmowane.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. 23.12.2003 r. zaciągnęło kredyt
na budowę oś. 700-lecia przy ul. Fabrycznej 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, w kwocie 5.500.000,00 zł co stanowiło 61,46%
planowanych kosztów przedsięwzięcia ustalonych na kwotę 8.949 387,11 zł. Wkład własny
3.449.387,11 zł. Oprocentowanie nominalne 4,4098%, efektywne 4,5% (w dniu zawarcia
umowy). Suma spłat w roku 2017 wg symulacji 277.800 ,00 zł. Zadłużenie na koniec roku 2017
to 3.102.600,00 zł. Termin zakończenia kredytu 2031 rok. Spłaty w roku 2017 r. średnio
23.200,00 zł/miesiąc do 25 każdego miesiąca.
W okresie od 2014 r. do końca 2018 r. jednostka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży
związany ze wzrostem w 2015 r. stawek czynszów za najem lokali oraz wdrożeniem w roku
2017 najmu pomieszczeń piwnicznych.

W 2015 r. Zarząd TBS w Ustroniu Sp. z o.o. złożył do budżetu Miasta Ustroń oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej wnioski o zaangażowanie środków na dofinansowanie planowanej
inwestycji pod nazwą Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej. W konsekwencji
Rada Miasta Ustroń w uchwale budżetowej na rok 2016 i WPF przewidziała środki na
dofinansowanie planowanego zadania, a od początku roku 2016 Zarząd Spółki przystąpił do
jego realizacji na podstawie przygotowanych wcześniej założeń i koncepcji. W grudniu 2016 r.
uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu 2017 r. złożył wniosek w terminie i po
uzupełnieniu informacji dodatkowych został on przyjęty przez BGK. Pod koniec grudnia
2017 r. otrzymano z BGK informację o braku możliwości finansowania inwestycji. Niezależnie
od działań zmierzających do pozyskania finansowania w BGK, Spółka już od dłuższego czasu
(połowa roku 2017) prowadziła równolegle rozmowy z innymi instytucjami finansowymi,
odnośnie alternatywnych możliwości kredytowania inwestycji. W konsekwencji tych działań w
lipcu 2018 r. podpisano umowę z firmą Dekada Sp. z .o.o. na podjęcie i przeprowadzenie
czynności doradztwa związanego z pozyskaniem instytucji finansowej, która udzieli Spółce
finansowania.
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Termy Ustroń działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego jedynym
udziałowcem jest Gmina Ustroń. Po podjęciu uchwały nr XXXIII/410/2017 z dnia 21 grudnia
2017 r zostały podjęte czynności zmierzające do przygotowania projektu Aktu założycielskiego
Spółki. W Budżecie Miasta Ustroń na 2018 r. została przewidziana kwota 5.000 zł na
wniesienie kapitału zakładowego do Spółki oraz kwota 480.000 zł na wniesienie dopłat do
Spółki po jej zawiązaniu. W dniu 10 listopada 2017 r. zlecono podział nieruchomości gminnych
nr: 440/16 i 437/2 (będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr
2), a następnie wygaszono z dniem 15.08.2018 r. trwały zarząd co do części tych
nieruchomości, tj. nowopowstałej działki nr 437/5.
W dniu 10 grudnia 2017 r. została sporządzona wycena wartości nieruchomości przez
rzeczoznawcę majątkowego dla działek o nr 434/6, 440/6 i 440/7, na łączną kwotę 652.000 zł,
a w dniu 25.07.2018 r. dla działki nr 437/5 na kwotę 334.000 zł. W dniu 25 maja 2018 r.
Burmistrz Miasta Ustroń zawiązał Spółkę Termy Ustroń Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu. Akt założycielski został sporządzony w Kancelarii
Notarialnej. W dniu 7 czerwca 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki Termy Ustroń Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu, na którym
powołano między innymi trzy osobową Radę Nadzorczą Spółki, która w dniu 28 czerwca 2018
roku wybrała Prezesa Spółki.
Rada Miasta Ustroń Uchwałą nr XXXVIII/475/2018 z dnia 21.06.2018 r. wyraziła zgodę na
wniesienie do Spółki w formie aportu działek nr 434/6, 440/6, 440/7.Natomiast na Sesję Rady
Miasta Ustroń w dniu 13.09.2018 r. został skierowany projekt Uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie aportu w postaci działek 437/5 i 434/3.
19. Budżet obywatelski w roku 2018

Rada Miasta Ustroń dnia 22 lutego 2018 r. przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu
Miasta Ustroń na 2019 rok. Zgodnie z § 9 załącznika w/w uchwały Burmistrz Miasta Ustroń
dnia 28 lutego 2018 r. przyjął Zarządzenie w sprawie realizacji zadań w zakresie „Budżetu
Obywatelskiego” wynikającego z postanowień uchwały Rady Miasta Ustroń, które powołało
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Utworzona została strona internetowa pod adresem:
www.budzetobywatelski.ustron.pl, na której umieszczone zostały podstawowe informacje dot.
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustroń. Ze strony internetowej pobrać można było: Uchwałę
Rady Miasta, Zarządzenie Burmistrza Miasta, formularz zgłoszeniowy propozycji projektu
do Budżetu Obywatelskiego. Dostępne były również wykazy ulic obejmujące poszczególne
Osiedla. Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej dostępny był także w biurze podawczym
Urzędu Miasta. Aplikacja „Budżet Obywatelski” na stronie internetowej usprawniła przejście
przez wszystkie procedury Budżetu Obywatelskiego do momentu wyboru zwycięskiego
projektu. Na stronie portalu w ramach akcji informacyjnej zostały umieszczone wszelkie
niezbędne dla mieszkańców informacje. W okresie od 01.05.2018r. do dnia 01.06.2018r.
mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia wniosku online, również za pomocą urządzeń
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mobilnych. Do formularza wnioskodawca miał możliwość dołączenia zdjęcia, filmu, skanu lub
innego dowolnego pliku oraz wprowadzenia na mapę lokalizacji proponowanej inwestycji
poprzez: wskazanie wprost na mapie, podanie adresu lub za pomocą GPS. Dokonane w ten
sposób zgłoszenia trafiły bezpośrednio do komórki urzędu odpowiedzialnej za weryfikację
wniosków pod kątem poprawności formalnej, oceny kosztorysu oraz możliwości jego
wykonania. Jednocześnie mieszkańcy mieli możliwość śledzenia ile czasu pozostało do końca
terminu składania projektów. Formularze zgłoszone drogą tradycyjną zostały wprowadzone do
aplikacji przez pracowników Urzędu Miasta. W wyznaczonym czasie wpłynęło 36 wniosków.
Komisja weryfikacyjna składająca się z przedstawicieli Burmistrza Miasta, Rady Miasta i
Zarządów Osiedli skierowała pod głosowanie 31 projektów, z których w dwóch osiedlach
(Zawodzie i Ustroń Centrum) ze względu na tylko jeden zgłoszony projekt głosowanie nie
odbyło się i automatycznie projekty zostały skierowane do realizacji w roku 2019. W
pozostałych osiedlach w wyniku głosowania, które odbyło się w dniach od 01 września do 14
września 2018 roku do realizacji przeszły następujące projekty:

LISTA REKOMENDOWANYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI W 2019 ROKU
Lp. Nazwa Osiedla

Id Projektu

1

Hermanice

BOU02

Konserwacja dwóch zabytkowych krzyży
w Ustroniu Hermanicach

40 000,00 zł

2

Lipowiec

BOU17

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu

40 000,00 zł

3

Nierodzim

BOU05

Nierodzim na sportowo

12 300,00 zł

4

Nierodzim

BOU06

Pływamy jak rybki w wodzie

12 728,00 zł

5

Nierodzim

BOU35

Siłownia zewnętrzna - kontynuacja

14 972,00 zł

6

Poniwiec

BOU21

Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie dla
dzieci, dorosłych i seniorów

40 000,00 zł

7

Ustroń Dolny

BOU04

Siłownia plenerowa - Park Street Workout
Ustroń Dolny

40 000,00 zł

8

Ustroń Górny

BOU09

Zakup wyposażenia kuchni dla Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ustroniu

20 000,00 zł

9

Ustroń Górny

BOU12

Zakup wyposażenia pracowni robotyki
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu

20 000,00 zł

10

Polana

BOU10

11

Polana

BOU31

Tytuł projektu

Badanie stanu czystości rzeki Wisły oraz jej
dopływów na wysokości osiedla Polana wraz
z towarzyszącymi działaniami
uświadamiającymi i edukacyjnymi
Zakup interaktywnego monitora dotykowego
IQ Touch jako nowoczesna tablica
interaktywna (ALL-IN-ONE) do Sali lekcyjnej
nr 3 Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Przedszkolnymi w Ustroniu
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12

Polana

BOU32

Zakup nart biegowych dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Przedszkolnymi w Ustroniu

9 960,00 zł

13

Polana

BOU33

Zakup strojów ludowych cieszyńskich dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z
Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

6 151,00 zł

14

Centrum

BOU14

Mini plac zabaw dla najmłodszych

40 000,00 zł

15

Zawodzie

BOU03

Modernizacja odwodnienia odcinka
ul. Kuźniczej

38 000,00 zł

Przedstawienie graficzne oddanych głosów na projekty w poszczególnych osiedlach:
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20. Materiały źródłowe
Powyższy raport opracowano na podstawie:
1.
2.
3.
4.
5.

Informacji z realizacji zadań Samorządu Ustrońskiego w latach 2014-2018.
Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2018.
Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku.
Raportu z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
w Mieście Ustroń.
6. Informacji na temat Budżetu Obywatelskiego w roku 2018.
7. Sprawozdania za realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok 2018.
8. Innych sprawozdań i informacji wysyłanych do instytucji samorządowych, rządowych
za rok 2018.

Opracował:

Ireneusz Staniek
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