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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 2019.
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Wstęp do raportu o stanie Miasta Ustroń w
roku 2019
Czas, w jakim przyszło nam przedstawiać ten raport, nie jest łatwy i w żaden sposób nie jest też
przewidywalny. Aczkolwiek tym bardziej warto zwrócić uwagę na fakt, że jako Miasto Ustroń staramy się
realizować zaplanowane inwestycje – na dziś dzień, bowiem nie wiemy co przyniesie przyszłość. Warto
zatem skupić się na tym, co udało nam się zrobić w roku 2019, który także nie było rokiem łatwym dla
finansów samorządowych – jak wiele poprzednich. A jednak zrobiliśmy, w moimi przekonaniu, bardzo dużo
potrzebnych inwestycji, ciekawych działań oraz wydarzeń, które marketingowo zostały bardzo dobrze
zdyskontowane przez ilość turystów, pozytywnych opinii w mediach o naszym mieście, jak i poprzez
różnorodność współpracy – nawet na szczeblu najważniejszych ministerstw i projektów pionierskich.
Ekologia w dzisiejszym świecie to nie modne hasło, trend, ale konieczność. Wobec zmian klimatycznych
zobowiązani jesteśmy podejmować rozsądne inicjatywy, mające na celu obniżenie emisji CO2 oraz ochronę
środowiska naturalnego. Co prawda nie żyjemy w próżni i żeby nasze działania mogły być skuteczne,
podobne inicjatywy muszą podejmować pobliskie gminy, a przede wszystkim rząd, jednak nie możemy
siedzieć z założonymi rękami, bo stawką jest zdrowie nasze i następnych pokoleń. Dlatego działamy i w tych
działaniach często jesteśmy pionierami.
Zielony Ustroń – ekologia i projekty
W bieżącym roku w naszym mieście wydarzyło się wiele, zrealizowaliśmy sporo działań inwestycyjnych,
otworzyliśmy nowy rozdział promocji Ustronia na arenie regionu, kraju i świata. Czas, by to wszystko po
krótce podsumować. W marcu zostaliśmy wybrani jako jedno z 9 miast w Polsce do uczestnictwa w
programie „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji” – ZONE,
którego szersza nazwa to „Gospostrateg”. 13 marca 2019 r. w ustrońskim ratuszu podpis pod dokumentem
złożył minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze (dziś prezes
Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz ja, jako Burmistrz Miasta Ustroń. W ramach
tego programu przeprowadzone zostały badania spirometryczne dzieci, inwentaryzacja kotłów i
kontrolowana jest emisja zanieczyszczeń powietrza. „Chcemy dać samorządom narzędzie do
monitorowania przyczyn powstawania smogu, by mogły wydawać swe środki dokładnie tam, gdzie jest to
potrzebne. Pilotaż, który prowadzony jest m.in. w Ustroniu ma nam dać możliwość sprawdzenia systemu, a
w przyszłości wprowadzenie go na skalę ogólnopolską” – mówił w Ustroniu minister Piotr Woźny. Do końca
października 2019 roku w ramach „Gospostratega” zinwentaryzowano w Ustroniu 1.607 budynków,
korzystając z danych Urzędu Miasta Ustroń wprowadzono dodatkowo 319 budynków. W sumie zostało
zinwentaryzowanych 1.926 budynków.
Realizując działania proekologiczne wprowadziliśmy miejski „Program użyczenia kompostowników na
terenie Miasta Ustroń”. Głównym jego założeniem jest promowanie proekologicznych postaw mieszkańców
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, promowanie kompostowania
odpadów na własne potrzeby oraz ograniczenia ilości wytworzonych odpadów kierowanych do
składowania. Kolejną naszą inicjatywą proekologiczną jest realizacja programu „Ustroń łapie deszczówkę”.
Miasto Ustroń kupuje, a następnie użycza właścicielom nieruchomości zbiorniki na wodę deszczową.
Umowa użyczenia zbiornika opiewa na 2 lata. Po tym okresie i prawidłowej eksploatacji urządzenie
przechodzi na własność właściciela nieruchomości.
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Minister Piotr Woźny oraz burmistrz Miasta Ustroń – Przemysław Korcz
– podpisują umowę przystąpienia Ustronia do programu GOSPOSTRATEG.

Kongresy, spotkania, sympozja – promocja marki miasta Ustroń
Ustroń traktujemy jako markę, którą należy promować i głośno mówić o jej zaletach. Musimy być
rozpoznawalni, aby powiększać grono odwiedzających nas osób, wydłużyć ich pobyt i sprawić, by chcieli do
nas wracać. Dlatego też podjęliśmy szeroko pojęte działania marketingowe i public relations, które mają na
celu rozpowszechnianie pozytywnych informacji o naszym mieście, budowanie i utrwalanie jego
pozytywnego wizerunku oraz pokazywanie naszych atutów jako miasta turystycznego, uzdrowiskowego i
proekologicznego. Europejski Kongres Gospodarczy był właściwym miejscem do promocji marki Ustroń.
Miejscem, gdzie pokazaliśmy się z jak najlepszej strony i gdzie osobiście przekonywałem do wizyt oraz
inwestowania w Ustroniu.
Działania promujące nasze miasto to także stała współpraca z lokalnymi i krajowymi stacjami telewizyjnymi
oraz radiowymi, prasą branżową (np. „Gazeta Prawna”) czy platformami internetowymi. Wszystko ma jeden
cel: pokazać Ustroń, zaprosić do Ustronia i zrobić wszystko, aby pozytywnie zapisał się w pamięci, aby
turysta czy kuracjusz chciał do nas przyjechać i wrócić.
Praca na rzecz rozwoju miasta to także aktywny udział w kongresach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
To tam wypracowujemy wspólne stanowiska, dzielimy się ważnym i potrzebnym doświadczeniem
samorządowym oraz uczymy nowych technik zarządzania i kierowania miastami w tak dynamicznie
zmieniającym się środowisku aktów prawnych.
Doniosłym momentem było powołanie 28 października w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego pod nazwą „Aglomeracja Beskidzka”. Skupia ono gminy
oraz powiaty z terenu południowej części województwa śląskiego, w sumie 41 jednostek samorządu
terytorialnego.
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Ustroń sponsorem Gali Menadżera Roku na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Od lewej: Iwona
Sosnowska Wieczorek, Zenon Nowak - Prezes Polska Press Śląsk,
prof. Jerzy Buzek, Przemysław Korcz – burmistrz Miasta Ustroń.

Miałem zaszczyt uczestniczyć w posiedzeniu założycielskim
Stowarzyszenia obok wójtów, burmistrzów, prezydenta
Bielska-Białej oraz starostów wszystkich zrzeszonych w
„Aglomeracji Beskidzkiej” jednostek samorządowych.
Przyjęliśmy statut organizacji i omówiliśmy priorytetowe
zadania
Stowarzyszenia,
do
których
należą:
reprezentowanie wspólnych interesów samorządów
subregionu na zewnątrz, działania związane z kontynuacją
regionalnych inwestycji, a także z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych na wspólne przedsięwzięcia. Aglomeracja
ma prowadzić działania promujące subregion oraz chronić
dziedzictwo kulturowe ze względu na jego wyjątkowość i
odmienność na tle województwa śląskiego. Idea
powołania Stowarzyszenia zrodziła się z konieczności
dostosowania się jednostek samorządu terytorialnego do
założeń nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w
której środki europejskie nie trafią do subregionów
automatycznie. Pozyskanie funduszy unijnych zależne
będzie od przygotowania gmin i powiatów do ich
wykorzystania. W skrócie można powiedzieć, że razem
będziemy mogli więcej, a jest to tym ważniejsze, że niemal Przemysław Korcz – burmistrz Miasta Ustroń i
Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE
po sąsiedzku wyrósł nam konkurent w sięganiu po środki z
ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
puli województwa, jakim jest Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia.
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Ustroń na szklanym ekranie
Już po raz drugi zostaliśmy wybrani spośród wielu gmin uzdrowiskowych jako miejsce realizacji serialu
dokumentalnego TVP „Sanatorium Miłości”, którego odcinki premierowe oglądało średnio 3,5 miliona
widzów. Program nadawany był na antenie publicznej
Jedynki w niedziele o godz. 21.15, w okresie od 20 stycznia
do 31 marca 2019 roku i gromadził przed telewizorami
22,54% widzów telewizyjnych nie tylko w grupie wiekowej,
w jakiej są główni bohaterowie serialu, ale także wśród ludzi
młodych. Reklamy telewizyjnej na tak szeroką skalę Ustroń
jeszcze nie miał, nawet nie bylibyśmy w stanie zapłacić za
promocję w tak dobrym czasie antenowym przez tak długi
Graffiti wykonane na budynku SP 2 przez
czas. Już teraz obserwujemy większe zainteresowanie
dzieci z Rodzinnego Domu Czasowego
naszym miastem, a z informacji, jakie uzyskaliśmy od
Pobytu „Sindbad” w Ustroniu
wraz z uczestnikami programu
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. wynika, że
„Sanatorium Miłości
wzrosła liczba kuracjuszy.
„Historia Ustronia pocztówką i fotografią pisana”
Taki tytuł nosi wyjątkowy i ekskluzywny, wydany w 4 językach album,
ukazujący historię miasta przez pryzmat 600 pocztówek i fotografii dawnego
Ustronia. Unikatowe wydawnictwo zyskało ogromne uznanie w bardzo
szerokim gronie odbiorców, zarówno naszych mieszkańców, jak i osób z
odległych miejsc, o czym świadczą liczne zapytania o możliwość zakupu
albumu, płynące z różnych zakątków świata. Wydawnictwo przyczynia się do
promocji naszego miasta i zachęca do poznania naszego bogactwa
kulturalnego, popularyzuje Ustroń w regionach, do których jest zabierane lub
wysyłane.
Smart City Ustroń
W ramach „Ustroń Bike System” w Ustroniu pojawiły się miejskie rowery, które mogą służyć mieszkańcom
do przemieszczania się pomiędzy dzielnicami, z domu do pracy i z powrotem oraz do celów rekreacyjnych.
Rowery są znakomitym środkiem transportu dla
wczasowiczów i turystów. Obecnie do dyspozycji jest 70
rowerów, zaparkowanych w siedmiu stacjach bazowych: na
rynku, w Hermanicach przy ul. Skoczowskiej, na Polanie przy
ul. Wczasowej, w Lipowcu, przy parkingu stadionu
miejskiego oraz w Nierodzimiu na ścieżce rowerowej. Jest
to na razie jedyny w powiecie system roweru miejskiego i
już mamy plany, aby wprowadzić większą liczbę
jednośladów, w tym rowery elektryczne. Jako ciekawostkę
podam kilka danych statystycznych za okres od 29 sierpnia
do 31 października: liczba wypożyczeń – 437, średnia
„Ustroń Bike System”
dzienna liczba wypożyczeń – 6,94, liczba minut wypożyczeń
– ustroński rower miejski.
– 34.420, średni czas wypożyczenia w minutach – 78,76,
przejechany dystans w metrach – 423.748, średni dystans w metrach na jedno wypożyczenie – 969,68,
liczba osób wypożyczających – 253, które w sumie spaliły 240.940 kalorii, a dzięki kilometrom przejechanym
na rowerze, a nie samochodem ograniczyliśmy emisję CO2 o 289.116 gramów.
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W ramach rozwoju oraz implementacji najnowszych
technologii zamontowaliśmy w Ustroniu tzw. inteligentne
ławki. Posiadają wbudowane panele słoneczne i ładowarki
do urządzeń mobilnych. Ponadto wyposażone są w hot spot
wifi i… nadal zachowują swoją wypoczynkową funkcję. Na
dziś dzień ławek jest 5, ale będziemy starali się sukcesywnie
powiększać ich liczbę. To nie tylko komfort innowacji, ale i
komfort wypoczynku – dwa w jednym. To jest właśnie clue
rozwiązań zaliczanych do całej palety smart city: mają być
nowoczesne, ale tylko wtedy się sprawdzą, kiedy
jednocześnie są funkcjonalne i służą społeczeństwu.
Ustroń to także realizacja najnowszych i najbardziej
zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznej
komunikacji z mieszkańcami i turystami oraz zarządzanie Wielofunkcyjna, inteligentna ławka solarna
w Ustroniu.
zasobami komunalnymi i zadaniami gminy. W ramach
projektu „Cyfrowy Ustroń” zaprojektowaliśmy rozwiązania
cyfrowe dla mieszkańców w ramach internetu (e-usługi dla mieszkańców). To kolejny pakiet działań, który
wprowadzamy, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z miejskich usług oraz odpowiedzieć na potrzeby
turystów i kuracjuszy, oczekujących nowoczesnego i skutecznego przekazu informacji. Będzie to
technologiczna ewolucja (żeby nie powiedzieć rewolucja) w usługach dla ludności oraz w 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 informacyjnopromocyjne dla każdej dzielnicy), e-śmieci (aplikacja mobilna przypominająca mieszkańcom o częstotliwości
realizacji usług komunalnych, edukująca oraz ułatwiająca zarządzanie na linii Urząd Miasta –
przedsiębiorstwo komunalne – mieszkaniec).
Kajetan Kajetanowicz – sukces Ambasadora Marki Ustroń
Ustroń to nie tylko uzdrowisko, piękne widoki i przyroda, ale
również tradycje rajdowe. Ich znakomitym kontynuatorem
jest czterokrotny mistrz Polski, trzykrotny mistrz Europy i, po
zakończeniu sezonu 2019, wicemistrza świata WRC2 –
Kajetan Kajetanowicz. Bardzo nas cieszy, że uprawiając tak
trudny sport i mając tak liczne obowiązki zawodowe nasz
krajan znajduje czas na włączanie się w Ustroniu w akcje
promujące bezpieczną jazdę. Kajetanowicz – uwielbiany
przez kibiców, ale i osoby nie związane z rajdami, za swój
uśmiech, otwartość, skromność i pracowitość, przyciąga
tłumy na rewelacyjną pod każdym względem imprezę pod
Kajetan Kajetanowicz odbiera „Honorowy
nazwą „Rajdowy Ustroń”, która jest kontynuacją
Dyplom Uznania za Zasługi dla Miasta
Ustronia” z rąk burmistrza Przemysława
wymyślonego przez Zygmunta Molina „AutoWiru”. Skala
przedsięwzięcia jest teraz dużo większa, ale też w organizację Korcza i Przewodniczącego Rady Miasta,
Marcina Janika.
włącza się więcej osób i firm oraz profesjonalne teamy
sponsorskie. Osoba Kajetana Kajetanowicza to dla nas
prawdziwy promocyjny skarb, zwłaszcza że mistrz podkreśla, że Ustroń jest jego rodzinnym miastem.
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Infrastruktura drogowa 2019 – kolejny krok naprzód
W zeszłym roku w Ustroniu łącznie wyremontowaliśmy i
przebudowaliśmy 1.970 m dróg o nawierzchni asfaltowej i
wybudowaliśmy oraz wyremontowaliśmy 1.876 m
chodników o nawierzchni z kostki betonowej.
Rozbudowa ul. Szpitalnej (drugi etap) wraz z budową ciągu
pieszo-rowerowego na Zawodziu obejmowała roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie
podbudowy
z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni chodnika i
ścieżki rowerowej z kostki betonowej, ułożenie krawężników
i obrzeży betonowych na ławie betonowej, wykonanie
nawierzchni
z
mieszanek
mineralno-bitumicznych,
wykonanie
oznakowania,
robót
towarzyszących,
przebudowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji
deszczowej,
budowę
kanalizacji
teletechnicznej.
Wyremontowaliśmy odcinek drogi o nawierzchni
asfaltobetonowej o długości 720 m (pow. 6.602,5 m2) i
wybudowaliśmy chodnik i ścieżkę rowerową o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej o długości 700 m (pow. chodnika
2.272,5 m2, pow. ścieżki rowerowej 1.324,0 m2). Wartość
zadania – 2.211.526,06 zł brutto.
Przy rozbudowie ul. Źródlanej zakres zamówienia obejmował
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne,
wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci
energetycznej, teletechnicznej i gazowej, ułożenie
krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej,
wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej,
wykonanie warstwy konstrukcyjnej i nawierzchni drogi z
mieszanek
mineralno-bitumicznych,
przebudowę
przepustów,
wykonanie
oznakowania,
robót
towarzyszących. Wyremontowaliśmy odcinek drogi o
nawierzchni asfaltobetonowej o długości 585 m (pow.
4.198,0 m2) i wybudowaliśmy chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o długości 580 m (pow. chodnika
1.402,0 m2). Wartość zadania – 2.988.466,36 zł brutto.
W połowie listopada 2019 roku zakończyła się modernizacja
odcinka o dł. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S, czyli ul.
Cieszyńskiej. Zakres zamówienia obejmował wykonanie
nawierzchni asfaltobetonowej – warstwa wiążąca o grubości
4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm na powierzchni,
wymianę krawężnika, odtworzenie rowów, umocnienie
Wyremontowane drogi i chodniki przy
poboczy kruszywem. Wyremontowaliśmy odcinek drogi o
ulicach: Szpitalnej, Źródlanej, Cieszyńskiej
nawierzchni asfaltobetonowej o długości 665 m (pow.
4.930,50 m2). Wartość zadania – 584.402,32 zł brutto. Wyremontowaliśmy również chodnik w ciągu ul.
Cieszyńskiej, w tym przypadku zakres zamówienia obejmował wykonanie nowego chodnika o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej o długości 596 m (pow. 952,00 m2). Wartość zadania – 170.182,24 zł brutto.
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Termomodernizacja – czyste powietrze, czyste oszczędności
Procesem termomodernizacji objęte są prawie wszystkie obiekty kubaturowe miasta. Suma wszystkich
kosztów poniesionych przez Miasto Ustroń, na termomodernizację w roku 2019 sięga 3.000.000 zł brutto,
a w roku 2020 planujemy wydać kolejne ponad 4.000.000 zł brutto.

Termomodernizacja Przedszkola nr 2.

Koszty inwestycji dla poszczególnych obiektów uzależnione są w znaczny sposób od zakresu prac, a także
od czasu ich prowadzenia. Przykładowo, cena robocizny za wykonanie 1m2 ocieplenia ściany w roku 2014
kształtowała się na poziomie 50-60 zł, a w roku 2019 na poziomie 180-190 zł/m2. Prace
termomodernizacyjne objęte wnioskiem o dofinansowanie dotyczą obiektów: Szkoła Podstawowa nr 1,
Szkoła Podstawowa nr 5, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 7, Żłobek Miejski, Miejski Dom Spokojnej Starości.
Wartość wszystkich inwestycji objętych wnioskiem o dofinansowanie oszacowana została na kwotę:
4.299.002,47 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi: 3.653.722 zł.

Ogromny zakres prac za nami, sporo przed nami. Żłobek Miejski.
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Termomodernizacja placówek oświatowych obejmowała też remonty dachów. Szkoła Podstawowa nr 1.

W Szkole Podstawowej nr 1 zakres prac zrealizowanych w ramach termomodernizacji obejmuje
przebudowę i ocieplenie dachów budynku głównego, przewiązki oraz małej sali gimnastycznej, wymianę
instalacji c.o. wraz z grzejnikami. Pozostaje do realizacji: instalacja pomp ciepła, wymiana oświetlenia,
modernizacja instalacji elektrycznej, instalacja fotowoltaiczna.
W Szkole Podstawowej nr 5 wykonano docieplenie ścian, ścian w gruncie, dachów, podjazd dla
niepełnosprawnych, zmodernizowano kotłownię, kuchnię, instalację wentylacyjną, salę gimnastyczną,
wymieniono instalację c.o., utworzono oddział przedszkolny, wyposażono go, zainstalowano nowoczesne
windy do podawania posiłków. Pozostała do realizacji wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji
elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, drzwi zewnętrznych wejściowych i częściowa modernizacja
podłóg w salach lekcyjnych.
W Przedszkolu nr 1 przeprowadzono termoizolację ścian fundamentowych, modernizację kotłowni i
systemów ciepłej wody użytkowej. Do realizacji pozostała termomodernizacja ścian zewnętrznych,
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na oświetlenie LED, instalacja
fotowoltaiczna, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja systemów komunikacji video.
W Przedszkolu nr 7 wymieniliśmy stolarkę okienną, ociepliliśmy stropodach, ściany zewnętrzne,
zmodernizowaliśmy instalację c.o., kotłownię i utworzyliśmy nowe sale dla przedszkolaków. Zakres prac do
realizacji: modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia (LED), instalacja pompy ciepła i
fotowoltaiki.
W Żłobku Miejskim wykonano termomodernizację ścian fundamentowych, zewnętrznych, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni. Zakres prac planowanych
obejmuje modernizację dachu, instalację paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, instalacja i wentylacji
mechanicznej oraz wymianę oświetlenia.
W Miejskim Domu Spokojnej Starości docieplono ściany fundamentowe, wykonano termomodernizację
stropów, modernizację kotłowni, zainstalowano panele solarne. Pozostało ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku i odwodnienie liniowe terenu.
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Ustroń Sylwestrowo – bez sztucznych ogni, ale z iluminacją świetlną
Po raz pierwszy podczas zabawy sylwestrowej wprowadziliśmy zasadę, którą będziemy realizować
w kolejnych latach: Ustroń bez petard, Ustroń bez huku i strachu zwierząt – naszych Przyjaciół.
Zdecydowaliśmy się na tradycyjną formę rozrywki w formie koncertów, ale po raz pierwszy pokazaliśmy na
budynku Ratusza wspaniały mapping, który będzie kontynuowany także w tym roku – o ile będą ku temu
takie możliwości w obiektywnej rzeczywistości. Ponadto, wystosowaliśmy apel, aby pomagać schroniskom
w ich codziennym funkcjonowaniu, zaopatrując je w podstawowe artykuły.
Mówi się: obyś żył w ciekawych czasach. Teraz żyjemy w bardzo ciekawych, ale i bardzo niebezpiecznych
dla zdrowia, dla gospodarki, dla całego otaczającego nas świata.
Mogę śmiało powiedzieć, że przyszło mi pracować i sprawować urząd burmistrza w bardzo ciekawych, ale
i trudnych czasach. Największym wyzwaniem jest ochrona środowiska, ale jestem dobrej myśli, bo działają
w Ustroniu ludzie, z którymi wspaniale się do tej pory współpracowało i mam nadzieję, że tak pozostanie.
Mam tu na myśli między innymi kominiarzy czy aktywistów z Ustrońskiego Alarmu Smogowego, ale też
urzędników czy samych mieszkańców. Drugim trudnym wyzwaniem jest utrzymanie poziomu nauczania
i wychowania, który osiągnęliśmy w naszych placówkach oświatowych przy tak niskiej pomocy finansowej
ze strony państwa. Ustroń ma wielki potencjał, a tutejsi ludzie to najcenniejszy kapitał. Mam zamiar go
wykorzystać dla dobra miasta i nas wszystkich.
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Obowiązujące dokumenty strategiczne w roku
2019
•
•
•

•

Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały
budżetowej Miasta Ustroń na 2019 rok
Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Uchwała nr XL/521/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 października 2018 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 2019.
Uchwała Nr II/28/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomani na 2019r,
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Finanse w roku 2019
I. DOCHODY
W 2019 roku Miasto Ustroń uzyskało dochody w wysokości 95.636.790,69 zł, z czego dochody bieżące
stanowiły 96% i wyniosły 91.890.772,08 zł, pozostałą część w wysokości 3.746.018,61 zł stanowiły dochody
majątkowe. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost dochodów ogółem o 9,4%.
Dochody Miasta Ustroń w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2017
Dochody ogółem
na 1 mieszkańca
Dochody własne
na 1 mieszkańca

2018

2019

5 303,84 zł

5 715,17 zł

6 263,87 zł

3 393,41 zł

3 591,48 zł

3 867,00 zł

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

Środki zewnętrzne pozyskane
z innych źródeł krajowych

% udział
w dochodach ogółem

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%

2019

95.636.790,69

5.871.417,58

6,1%

Gospodarka finansowa w 2019 roku podobnie jak w latach ubiegłych opierała się przede wszystkim 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 (głównie opłaty uzdrowiskowej).
Dochody majątkowe
Dochody majątkowe w 2019 roku wyniosły 3.746.018,61 zł. Główną pozycję dochodów stanowiła
bezzwrotna dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie rozbudowy ul. Szpitalnej – etap 3
(kwota 1.315.794,58 zł) i rozbudowy ul. Fabrycznej (844.991,00 zł) w 2020r., a następnie dotacja celowa z
Powiatu Cieszyńskiego na modernizację 0,9 km ul. Cieszyńskiej (595.207,78 zł) oraz ostatnia transza
refundacji z budżetu środków europejskich na zrealizowane w 2018r. zadanie pn.: „Nasz zielony Ustroń”
(418.628,83 zł). Ze sprzedaży nieruchomości zanotowano wpływ dochodów do budżetu Miasta w wysokości
101.986,39 zł.
II. WYDATKI
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W 2019 roku Miasto Ustroń poniosło wydatki ogółem w wysokości 93.696.492,53 zł.
Kształtowanie się wydatków Miasta Ustroń w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach
2016-2019 przedstawia poniższy wykres:

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w latach 2016-2019
zł7 000,00
zł6 000,00
zł5 000,00

zł4 874,81

zł5 856,22

zł6 157,16 zł6 136,79

zł4 000,00
zł3 000,00
zł2 000,00
zł1 000,00
zł0,00

2016

2017

2018

2019

Największy udział w strukturze wydatków zajmuje nadal oświata (29.844.669,99 zł), następnie pomoc
społeczna i prorodzinna (21.133.881,62 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.662.290,61 zł),
administracja publiczna (10.425.806,95 zł) oraz transport i łączność (8.289.620,44 zł).
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Strukturę wydatków poniesionych w 2019 roku oraz udział w wydatkach ogółem
przedstawia poniższy wykres:
Opieka w żłobkach
Kultura fizyczna
2%
2%
Gospodarka
mieszkaniowa
2%
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowa
3%
Administracja
publiczna
11%

Ochrona zdrowia Obsługa długu Pozostałe***
1%
publicznego
1%
1%
Pomoc społeczna i
prorodzinna**
22%

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
2%

Transport i łączność
9%

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
12%

Oświata, edukacja i
wychowanie*
32%

* 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 świadczenia z
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 2019 roku wydatki majątkowe spadły w porówaniu do roku poprzedniego i wyniosły 12.718.308,03 zł,
ponieważ nie wykonano w pełni planu wydatków majątkowych na drogach powiatowych (rozbudowa ul.
Lipowskiej) i gminnych (rozbudowa ul. Lipowej), wydatków w ramach projektu „Cyfrowy Ustroń (…)”, w
zakresie mieszkalnictwa (przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego 54), gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska (uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły, utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu
i rekreacji) oraz kultury fizycznej (budowa skate parku).
Zadania inwestycyjne sfinansowane były środkami zewnętrznymi w niewielkim stopniu, bo zaledwie w 6%.
Do największych inwestycji zaliczyć należy rozbudowę ul. Źródlanej, rozbudowę ul.Szpitalnej,
Termomodernizację SP-1 oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Granicznej i ul.Sztwiertni.
III. PRZYCHODY I ROZCHODY
Przychody budżetu miasta w 2019 roku wyniosły 18.695.744,38 zł. Strukturę przychodów przedstawia
poniższa tabela:
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Pożyczka/ Kredyt/
Wolne środki
3 pożyczki - WFOŚiGW
w Katowicach

Kwota

Cel finansowania

łącznie
1.352.428,06

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

Kredyt - Bank Spółdzielczy
w Tarnowskich Górach

6.000.000,00

Kredyt - Bank Spółdzielczy w
Skoczowie

2.500.000,00

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego
Sfinansowanie planowanego deficytu

Wolne środki

8.843.316,32

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

Rozchody budżetu w 2019 roku wyniosły 10.450.534,39 zł. Dokonano spłat pożyczek z WFOŚiGW
w łącznej wysokości 830.534,39 zł oraz spłat kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 9.620.000,00
zł.
Poniżej przedstawiono wykres obrazujący krzywą zadłużenia Miasta Ustroń w latach 2015-2019:

Dług Miasta Ustroń w latach 2015-2018
31 772 425,62 zł

35 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł

31 174 319,29 zł

23 409 946,37 zł
20 992 283,28 zł
13 812 196,94 zł

5 000 000,00 zł
0,00 zł

2015

2016

2017

2018

2019

Dług Miasta Ustroń w latach 2015-2018

W 2019 roku udało się zahamować wzrost zadłużenie miasta – poziom długu Miasta Ustroń na koniec 2019r.
wyniósł 31.174.319,29 zł, pomimo zmieniających się niekorzystnie dla budżetu na przestrzeni roku
uwarunkowań ekonomicznych (m.in. rozszerzenie zakresu świadczeń społecznych, strajk nauczycieli i
podwyżki ich wynagrodzeń, zakończenie funkcjonowania gimnazjów i wdrażanie reformy edukacji,
nowelizacja zasad gospodarki odpadami komunalnymi).
Nie zwiększając zadłużenia Miasta, przy stosunkowo niewielkim udziale środków zewnętrznych na
inwestycje - zrealizowano wiele nowych zadań przy jednoczesnym utrzymaniu jego bieżącego
16
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funkcjonowania na odpowiednim poziomie oraz zachowaniu rzetelności płatniczej
wobec kontrahentów.
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 2019 roku wartość majątku trwałego Miasta Ustroń wynosiła 159.534.851,79 zł
(netto). Analizując wielkość majątku trwałego w ostatnich latach możemy zaobserwować tendencję
wzrostową w granicach 2-13%.
Strukturę majątku trwałego na dzień 31.12.2019r. przedstawia poniższe zestawienie:
Wartość majątku trwałego (netto),
stan na 31 grudnia 2019 r., z tego:

159 534 851,79

Grunty

35 228 733,63

Budynki

36 851 597,08

Budowle

75 194 204,69

Kotły i maszyny

52 775,10

Maszyny, urządzenia

246 628,52

Specjalistyczne maszyny

81 912,14

Urządzenia techniczne

672 515,62

Środki transportowe

693 864,32

Narzędzia, przyrządy

242 888,38
10 269 732,31

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości
1.965.576,67 zł, tj. 2% dochodów budżetu miasta ogółem.
Największy udział w dochodach z mienia stanowiły wpływy z najmu lokali użytkowych
i mieszkaniowych - 49,9% (kwota 981.379,83 zł). Dochody uzyskane ze zbycia składników majątkowych oraz
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły jedynie 45.962,67 zł.
Największą dynamikę wzrostu dochodów z mienia (blisko 82%) uzyskano z opłat parkingowych, gdzie roczny
dochód na poziomie 278.796,50 zł wynika z poszerzenia terenów pod usługi parkingowe, a nie z podnoszenia
cen biletów parkingowych.
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Struktura własnościowa gruntów na terenie Miasta Ustroń
0%

1%

0%
5%

grunty Skarbu Państwa (5,3%)

4%

grunty Miasta Ustroń (4,1%)

34%

grunty osób fizycznych (53,8 %)
grunty związków wyznaniowych (0,8 %)
grunty Państwowego Gospodarstwa
Leśnego (33 %)
grunty Powiatu Cieszyńskiego (0,3 %)

55%

1%

grunty Województwa Śląskiego (0,7 %)
pozostałe/osoby prawne, spółdzielnie
(0,2 %)

W 2019 roku Miasto Ustroń nabyło nieruchomości gruntowe pod drogi za łączną kwotę 382.964,15 zł.
V. POLITYKA PODATKOWA
W 2019 roku kontynuowana była polityka podatkowa z lat poprzednich. Miasto Ustroń wykorzystując
posiadane władztwo podatkowe oraz uprawnienia wynikające z ustaw ma możliwość ustalania własnych
zasad polityki podatkowej, co przejawia się w:
− ustalaniu stawek podatkowych na poziomie konkurencyjnym w stosunku do gmin ościennych;
− różnicowaniu stawek podatkowych dla konkretnych przedmiotów opodatkowania;
− uchwalaniu ulg lub zwolnień dla konkretnych przedmiotów opodatkowania.
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 (podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego i podatku transportowego), które z roku na rok wykazują progres:

Dochody wykonane z podatków lokalnych za lata 2015-2019
zł20000000,0.00

Dochód

zł15000000,0.00

14238165,49

14916445,31

15565716,65

2015

2016

2017

15760642,42

2018

17622776,4

zł10000000,0.00
zł5000000,0.00
zł-00

Lata
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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 średnią ilością inkasentów w ciągu roku, a
wpływami do budżetu miasta z tytułu opłaty uzdrowiskowej w latach 2015-2019:
165

zł3500000,0.00

156
2749947,85

155
150

160

159

160

2371270,3

2368595,1
150

zł2500000,0.00

2437624,1

zł2000000,0.00

145
140

zł1500000,0.00
141

zł1000000,0.00

135
130

zł3000000,0.00

2964973,11

zł500000,0.00

2015

2016

2017

2018

średnia liczba inkasentów

2019

zł-00

Dochody wykonane

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na terenie Miasta Ustroń 1 lipca 2013r. i
do końca 2019 roku objęte nią były zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Właściciele
nieruchomości w 2019 r. ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną
deklaracją o wysokości tej opłaty. Na terenie Miasta Ustroń zbieranie odpadów komunalnych w sposób
selektywny zadeklarowało 89% posiadaczy nieruchomości. Udział poszczególnych nieruchomości, dla
których w 2019 roku naliczana była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Ustroń
przedstawia się następująco:

Nieruchomości, z których odbierane
były odpady komunalne w 2019 r.
0,02
0,22

0,76

zamieszkałe

niezamieszkałe

mieszane

Dochody wykonane w 2019 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły
4.372.305,56 zł. Porównanie dochodów i wydatków wykonanych z przedmiotowej opłaty w 2019 r. w
stosunku do lat ubiegłych przedstawia wykres poniżej.
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Dochody i wydatki zrealizowane z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

zł5000000,0.00

4678360,11

Dochody i wydatki wykonane

zł4500000,0.00

3840146,2

zł4000000,0.00
3614371,76

zł3500000,0.00
zł3000000,0.00
zł2500000,0.00
zł2000000,0.00

3705359,76 3845494,23

3398985,26

2956222,61
2296750,11

4372305,56

2659912,4

zł1500000,0.00
zł1000000,0.00
zł500000,0.00
zł-00

2015

2016

2017

dochody wykonane

2018

2019

wydatki wykonane

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są w całości na pokrycie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport,
zagospodarowanie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty
edukacji ekologicznej, koszty administracyjne. Pomimo sukcesywnego wzrostu opłat z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnych, nadal nie udało się zbilansować całego systemu gospodarki
odpadami i na koniec 2019 roku skumulowany wynik nadal był ujemny i wyniósł -2.221.012,88 zł.
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Mieszkańcy, sprawy administracyjne, Rada
Miasta i Burmistrz w roku 2019
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 23 osoby, przez
co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 15268 osób, w tym 8082 kobiet i 7186 mężczyzn. W odniesieniu do
poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja wygląda następująco: liczba mieszkanek w wieku
przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 1271 osób, a liczba mieszkańców – 1445, liczba mieszkanek w
wieku produkcyjnym (18-60 lat) wynosiła 4162 osób, a liczba mieszkańców (18-65) wynosiła 4422, liczba
mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2649, a liczba mieszkańców: 1319.
W 2019 r. narodziło się w gminie 134 osób, w tym 61 dziewczynek i 73 chłopców, a zmarło 193 osób, w tym
88 kobiet i 105 mężczyzn, przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł – 59.
W roku 2019 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 21 dni,
W roku 2019 wydano 84 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu podczas imprez oraz 24 zezwoleń
detalicznych i 46 zezwolenia gastronomiczne, alkohol sprzedawano w 44 punktach detalicznych (sklepy)
oraz w 115 punktach gastronomicznych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przeprowadzono
35 postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
kończyły się wydaniem stosownej decyzji.
W roku 2019 Rada Miasta Ustroń podjęła 151 uchwał, natomiast Burmistrz Miasta Ustroń wydał 442
zarządzenia
W roku 2019 przeprowadzonych zostało 11 Sesji Rady Miasta Ustroń. Z obrad zostały sporządzone
protokoły, które zwierają:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności,
3) przyjęty porządek obrad,
4) wyniki głosowania z podaniem liczby głosów „za” i „przeciw” i „wstrzymujących się”,
5) tytuł zgłoszonych, jak również przyjętych uchwał,
6) nazwisko i imię zabierających głos radnych lub osób, którym udzielono głos,
7) podpis Przewodniczącego Rady i osób sporządzających protokół.
Protokoły wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://ustron.esesja.pl/
W 2019 r. podjęto łącznie 151 Uchwał Rady Miasta Ustroń.
W Radzie Miasta Ustroń funkcjonuje 8 Komisji tematycznych.
W 2019 r. obradowały wszystkie za wyjątkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ustroń, gdyż
w okresie objętym sprawozdaniem nie wniesiono żadnych skarg, wniosków ani petycji.

L.P.

Nazwa Komisji

1.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń

Ilość posiedzeń

11 i 8
kontrolnych

21

Liczba
wydanych
wniosków
10

Liczba
wydanych
opinii
6
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Miasta Rady Miasta Ustroń
Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej
Rady Miasta Ustroń
Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miasta Ustroń
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej Rady Miasta Ustroń
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady
Miasta Ustroń
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Ustroń
Komisja Koordynacyjna Rady Miasta Ustroń

11

16

18

11

12

23

11

0

21

12

45

58

12

29

102

0

0

0

12

11

9

Spis uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta Ustroń w roku 2019
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 31 stycznia 2019 r.
L.p.

Nr uchwały

Nazwa uchwały

1.

Uchwała

III/37/2019.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

2.

Uchwała

III/38/2019.

3.

Uchwała

III/39/2019.

4.

Uchwała

III/40/2019.

5.

Uchwała

III/41/2019.

6.

Uchwała

III/42/2019.

7.

Uchwała

III/43/2019.

8.

Uchwała

III/44/2019.

9.

Uchwała

III/45/2019.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ustroń do złożenia
wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2)
Strategia rozwoju elektromobilności”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Ustroń na lata 2019-2021
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad
zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w
drodze bezprzetargowej
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10.

Uchwała

III/46/2019.

11.

Uchwała

III/47/2019.

12.

Uchwała

III/48/2019.

13.

Uchwała

III/49/2019.

1.

Uchwała

IV/51/2019.

2.

Uchwała

IV/52/2019.

1.
2.

Uchwała
Uchwała

V/62/2019.
V/63/2019.

3.
4.

Uchwała
Uchwała

V/64/2019.
V/65/2019.

5.

Uchwała

V/66/2019.

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w
części pasa drogowego przedłużenia ulicy Topolowej
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów
położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu

w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia”
Kajetanowi Kajetanowiczowi
14. Uchwała III/50/2019.
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ustrońskim im. J.
Jarockiego w Ustroniu
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
3.
Uchwała IV/53/2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
4.
Uchwała IV/54/2019.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
5.
Uchwała IV/55/2019.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o
współpracy z Miastem Wisła.
6.
Uchwała IV/56/2019.
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Miasta Ustroń w
Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w
Cieszynie.
7.
Uchwała IV/57/2019.
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Miasta Ustroń w
Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą
w Cieszynie.
8.
Uchwała IV/58/2019.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych na lata 2019 – 2021.
9.
Uchwała IV/59/2019.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
gruncie gminnym.
10. Uchwała IV/60/2019.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
gruncie gminnym.
11. Uchwała IV/61/2019.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu.
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
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6.

Uchwała

V/67/2019.

7.

Uchwała

V/68/2019.

8.

Uchwała

V/69/2019.

9.

Uchwała

V/70/2019.

1.
2.

Uchwała
Uchwała

VI/77/2019
VI/78/2019

1.

Uchwała

VII/81/2019

nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
w sprawie przekazania w roku 2019 środków finansowych na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla
Komisariatu Policji w Ustroniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w
Rodzinie”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
na dofinansowanie Centrum Psychiatrii w Katowicach – Oddział
Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Poradnia Lecznictwa Odwykowego
w Skoczowie.
10. Uchwała V/71/2019.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na
2020 rok.
11. Uchwała V/72/2019.
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów
publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Ustroń.
12. Uchwała V/73/2019.
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w
2019 r.”
13. Uchwała V/74/2019.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i
Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa.
14. Uchwała V/75/2019.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
gruncie gminnym.
15. Uchwała V/76/2019.
w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na
gruncie gminnym.
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
3.
Uchwała VI/79/2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków
ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria
– etap 1.
4.
Uchwała VI/80/2019
w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi
powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska.”
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 30 maja 2019r.
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2018
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2.

Uchwała

VII/82/2019

3.

Uchwała

VII/83/2019

4.
5.

Uchwała
Uchwała

VII/84/2019
VII/85/2019

6.

Uchwała

VII/86/2019

7.

Uchwała

VII/87/2019

8.

Uchwała

VII/88/2019

9.

Uchwała

VII/89/2019

10.

Uchwała

VII/90/2019

11.

Uchwała

VII/91/2019

12.

Uchwała

VII/92/2019

13.

Uchwała

VII/93/2019

14.

Uchwała

VII/94/2019

15.

Uchwała

VII/95/2019

16.

Uchwała

VII/96/2019

17.
18.

Uchwała
Uchwała

VII/97/2019
VII/98/2019

19.

Uchwała

VII/99/2019

20.

Uchwała

VII/100/2019

21.

Uchwała

VII/101/2019

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2018
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za
2018 rok
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Hermanice
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Lipowiec
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Nierodzim
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Polana
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Poniwiec
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Ustroń Centrum
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Ustroń Dolny
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Ustroń Górny
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Zawodzie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu na
terenie Miasta Ustroń
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji
Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i dzieci młodsze
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów
położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Ustroń
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Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 27 czerwca 2019r.
1.
2.

Uchwała
Uchwała

VIII/102/2019
VIII/103/2019

1.
2.

Uchwała
Uchwała

IX/113/2019
IX/114/2019

3.

Uchwała

IX/115/2019

4.

Uchwała

IX/116/2019

5.

Uchwała

IX/117/2019

6.

Uchwała

IX/118/2019

7.

Uchwała

IX/119/2019

8.

Uchwała

IX/120/2019

9.

Uchwała

IX/121/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
3.
Uchwała VIII/104/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
4.
Uchwała VIII/105/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
5.
Uchwała VIII/106/2019
w sprawie nabycia w drodze darowizny udziałów od osób fizycznych
w nieruchomości położonej w pasie drogi ul. Zdrojowej
6.
Uchwała VIII/107/2019
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu,
w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica
7.
Uchwała VIII/108/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw
lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
8.
Uchwała VIII/109/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska
miejskiego w Ustroniu
9.
Uchwała VIII/110/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty
targowej
10. Uchwała VIII/111/2019
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
11. Uchwała VIII/112/2019
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 29 sierpnia 2019r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń.
zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usunięciu i
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Ustroń
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa w sprawie
wspólnej realizacji projektu pn. ”Utworzenie trasy rowerowej
łączącej Gminę Brenna z Miastem Ustroń”.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
gruncie gminnym przy ul. Kościelnej, Daszyńskiego i Strażackiej.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
gruncie gminnym przy ul. A. Brody.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
gruncie gminnym przy ul. Nadrzecznej i Sportowej.
w sprawie nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy ul.
Stawowej.
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10.

Uchwała

IX/122/2019

1.
2.

Uchwała
Uchwała

X/126/2019
X/127/2019

3.

Uchwała

X/128/2019

4.

Uchwała

X/129/2019

5.

Uchwała

X/130/2019

6.

Uchwała

X/131/2019

7.

Uchwała

X/132/2019

8.
9.

Uchwała
Uchwała

X/133/2019
X/134/2019

10.

Uchwała

X/135/2019

11.

Uchwała

X/136/2019

12.

Uchwała

X/137/2019

13.

Uchwała

X/138/2019

w sprawie nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy ul.
Liściastej.
11. Uchwała IX/123/2019
w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
Miejskim w Ustroniu oraz określenia warunków zwalniania od
ponoszenia opłat.
12. Uchwała IX/124/2019
w sprawie określenia przeznaczenia mienia gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Ustroń, kończących działalność z
dniem 31 sierpnia 2019r.
13. Uchwała IX/125/2019
w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia”
Gustawowi Sikorze.
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 26 września 2019r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa z Gminą
Brenna, Gminą Goleszów i Miastem Wisła celem wspólnej realizacji
projektu pn. ”Rowerem przez Beskidy – etap 1”
w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku – Białej, zrzeszającego
jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu
wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z
dnia 13 września 2018r, w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli.
w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez
dalszego biegu.
w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez
dalszego biegu.
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników
do sądów powszechnych.
w sprawie wystąpienia z apelem o realizację projektu pod nazwą
„Rewitalizacja linii kolejowych numer 694/157/190/191 BronówBieniowiec- Skoczów- Goleszów- Cieszyn/Wisła Głębce”

Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 24 października 2019r.
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1.

Uchwała

XI/139/2019

2.

Uchwała

XI/140/2019

1.
2.

Uchwała
Uchwała

XII/156/2019
XII/157/2019

3.

Uchwała

XII/158/2019

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
3.
Uchwała XI/141/2019
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2020.
4.
Uchwała XI/142/2019
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
na rok 2020.
5.
Uchwała XI/143/2019
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na rok
2020.
6.
Uchwała XI/144/2019
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty
uzdrowiskowej
7.
Uchwała XI/145/2020
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym,
łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
8.
Uchwała XI/146/2019
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie kedytu długoterminowego
9.
Uchwała XI/147/2019
Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10. Uchwała XI/148/2019
Podjęcie uchwały 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 2020”.
11. Uchwała XI/149/2019
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
12. Uchwała XI/150/2019
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Gimnazjum nr 1 im. Prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu oraz
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.
13. Uchwała XI/151/2019
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi
Cieszyńskiej 2019 – Srebrnej Cieszynianki.
14. Uchwała XI/152/2019
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta
Ustroń.
15. Uchwała XI/153/2019
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Bielsku - Białej na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
16. Uchwała XI/154/2019
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Cieszynie na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
17. Uchwała XI/155/2019
Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci mieszkańców
Ustronia zamordowanych w dniu 9 listopada 1944 r.
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 28 listopada 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2020
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4.

Uchwała

XII/159/2019

5.

Uchwała

XII/160/2019

6.

Uchwała

XII/161/2019

7.

Uchwała

XII/162/2019

8.

Uchwała

XII/163/2019

9.

Uchwała

XII/164/2019

10.

Uchwała

XII/165/2019

11.

Uchwała

XII/166/2019

12.

Uchwała

XII/167/2019

13.

Uchwała

XII/168/2019

14.

Uchwała

XII/169/2019

15.

Uchwała

XII/170/2019

16.

Uchwała

XII/171/2019

17.

Uchwała

XII/172/2019

18.

Uchwała

XII/173/2019

19.

Uchwała

XII/174/2019

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
uzdrowiskowej
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym – ul. Działkowa
Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wpływu planowanych
inwestycji ujętych w VI aktualizacji Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych dla Aglomeracji Skoczów na cenę
oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miasta Ustroń w
latach 2019-2027
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego
sportu na terenie Miasta Ustroń
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod
nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą”
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Podjęcie uchwały w sprawie częściowe zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek
opłat
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez określonych
właścicieli nieruchomości,
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną opłatę
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr
592001 S ul. Szerokiej
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i
przejazdu na terenie gminnym – Constantia Colorcap Sp. z o.o.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i
przejazdu na terenie gminnym – Andrzej Szczepanek
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu
dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei
Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
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20.

Uchwała

XII/175/2019

1.
2.

Uchwała
Uchwała

XIII/176/2019
XIII/177/2019

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

3.

Uchwała

XIII/178/2019

4.

Uchwała

XIII/179/2019

5.

Uchwała

XIII/180/2019

6.

Uchwała

XIII/181/2019

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ustroń na
2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i
przejazdu na gruncie gminnym.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń.

7.

Uchwała

XIII/182/2019

8.

Uchwała

XIII/183/2019

9.

Uchwała

XIII/184/2019

10.

Uchwała

XIII/185/2019

11.

Uchwała

XIII/186/2019

12.

Uchwała

XIII/187/2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej – teren przy Alei
Legionów
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 19 grudnia 2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustroń na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/481/2018
Rady Miasta Ustroń w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Jana
Cholewy.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla
Miasta Ustronia” Janowi Gomoli.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportoworekreacyjnemu w Ustroniu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
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Burmistrz Miasta Ustroń w roku 2019 wydał 442 następujące zarządzenia:

STYCZEŃ 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 2 stycznia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 1/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór
realizatora Programu Zdrowotnego w roku 2019
pn.:”Program Polityki Zdrowotnej w zakresie
szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Ustroń
na lata 2017 - 2022”
2.
Zarządzenie nr 2/2019
w sprawie podziału środków w ramach I edycji
konkursu na realizację zadań publicznych
3.
Zarządzenie nr 3/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 9 stycznia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 4/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym
i opłacie uzdrowiskowej
2.
Zarządzenie nr 5/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 16 stycznia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 6/2019
w
sprawie
podwyższenia
kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
"„posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2.
Zarządzenie nr 7/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata
2019 - 2021
3.
Zarządzenie nr 8/2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
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4.

Zarządzenie nr 9/2019

w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla
Miasta Ustronia” Kajetanowi Kajetanowiczowi
5.
Zarządzenie nr 10/2019
w sprawie powołania Rady Muzeum przy
Muzeum Ustrońskim im. J. Jarockiego w Ustroniu
6.
Zarządzenie nr 11/2019
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z
parkingów położonych poza drogami publicznymi
w Ustroniu
7.
Zarządzenie nr 12/2019
w sprawie nabycia w drodze darowizny
nieruchomości położonej w części pasa
drogowego przedłużenia ulicy Topolowej
8.
Zarządzenie nr 13/2019
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
gruncie gminnym
9.
Zarządzenie nr 14/2019
w sprawie podziału środków w ramach II edycji
otwartego konkursu na wykonanie zadań
publicznych w zakresie objętym uchwałą nr
II/28/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia
2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu
Profilaktyki
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 stycznia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 15/2019
w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 16/2019
w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
3.
Zarządzenie nr 17/2019
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
4.

Zarządzenie nr 18/2019

5.

Zarządzenie nr 19/2019

6.

Zarządzenie nr 20/2019

7.

Zarządzenie nr 21/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów
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i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
8.
Zarządzenie nr 22/2019
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
Ustroń do złożenia wniosku o dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego „GEPARD II – transport
niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności”.
9.
Zarządzenie nr 23/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacyjnego w placówce oświatowej na rok
szkolny 2018/2019
10.
Zarządzenie nr 24/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
gminnej
w
drodze
bezprzetargowej
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 25/2019
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym
oraz
postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli publicznych i klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Ustroń
2.
Zarządzenie nr 26/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
3.
Zarządzenie nr 27/2019
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym
4.
Zarządzenie nr 28/2019
w sprawie podziału środków na wspieranie
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w
2019 roku
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LUTY 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 06 lutego 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 29/2019
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 30/2019

3.

Zarządzenie nr 31/2019

4.

Zarządzenie nr 32/2019

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym
i opłacie uzdrowiskowej
5.
Zarządzenie nr 33/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu
6.
Zarządzenie nr 34/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacyjnego w placówce oświatowej na rok
szkolny 2018/2019
7.
Zarządzenie nr 35/2019
w sprawie ogłoszenia III edycji otwartego
konkursu na wykonanie zadań publicznych w
zakresie objętym uchwałą nr XL/521/2018 Rady
Miasta Ustroń z dnia 18 października 2018 roku 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 2019
8.
Zarządzenie nr 36/2019
w sprawie powiadomienia o prawie zwrotu
nieruchomości
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 13 lutego 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 37/2019
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
2.
Zarządzenie nr 38/2019
w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
3.
Zarządzenie nr 39/2019
w
sprawie
ustalenia
maksymalnego
wynagrodzenia miesięcznego kierowników i
zastępców kierowników jednostek budżetowych
Miasta Ustroń
4.
Zarządzenie nr 40/2019
w sprawie wpisu i wykreślenia z wykazu
dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Ustroń
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5.

Zarządzenie nr 41/2019

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego
kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu
Spokojnej Starości w Ustroniu
6.
Zarządzenie nr 42/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacyjnego w placówce oświatowej na rok
szkolny 2018/2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 18 lutego 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 43/2019
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 44/2019

3.

Zarządzenie nr 45/2019

4.

Zarządzenie nr 46/2019

5.

Zarządzenie nr 47/2019

6.

Zarządzenie nr 48/2019

7.

Zarządzenie nr 49/2019

8.

Zarządzenie nr 50/2019

9.

Zarządzenie nr 51/2019

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń zrealizowano
w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
zrealizowano
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia Zarządzenie
inkasa oraz określenia inkasentów
zrealizowano
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
w sprawie podjęcia działań zmierzających do Zarządzenie
zawarcia umowy o współpracy z Miastem Wisła
zrealizowano
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządzenie
Miasta Ustroń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa zrealizowano
Działania „Cieszyńska Kraina” z siedziba w
Skoczowie
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządzenie
Miasta Ustroń w Stowarzyszeniu Gmin zrealizowano
Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy – Zdroju
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządzenie
Miasta Ustroń w Stowarzyszeniu Samorządowym zrealizowano
Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Cieszynie
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządzenie
Miasta Ustroń w Stowarzyszeniu Rozwoju i zrealizowano
Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w
Cieszynie
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10.

Zarządzenie nr 52/2019

11.

Zarządzenie nr 53/2019

12.

Zarządzenie nr 54/2019

13.

Zarządzenie nr 55/2019

14.

Zarządzenie nr 56/2019

15.

Zarządzenie nr 57/2019

16.

Zarządzenie nr 58/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej oraz ustalenie regulaminu pracy
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu
w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór
Palenica, Palenica Mała i Orłowa
(wyłożenie do publicznego wglądu od 14 grudnia
2018 r. do 22 stycznia 2019 r., zbieranie uwag do
6 lutego 2019 r.)
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
na lata 2019 – 2021
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie
gminnym
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż
3 lata oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta
Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 lutego 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 59/2019
zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie
Miasta Ustroń
2.
Zarządzenie nr 60/2019
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ustroniu
3.
Zarządzenie nr 61/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
4.
Zarządzenie nr 62/2019
w sprawie przyjęcia programu użyczenia
kompostowników na terenie Miasta Ustroń
5.
Zarządzenie nr 63/2019
w sprawie zmiany wzoru podpisu osób
upoważnionych do kontroli merytorycznej,
formalno
–
rachunkowej
zatwierdzania
dokumentów
finansowych
oraz
innych
dokumentów
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 28 lutego 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 64/2019
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
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MARZEC 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 06 marca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 65/2019
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
2.
Zarządzenie nr 66/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
3.
Zarządzenie nr 67/2019
w sprawie powołania zespołu koordynującego
realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji
dla Miasta Ustroń na lata 2016-2020”
4.
Zarządzenie nr 68/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacyjnego w placówce oświatowej na rok
szkolny 2018/2019
5.
Zarządzenie nr 69/2019
w sprawie podziału środków w ramach III edycji
konkursu na realizację zadań publicznych
6.
Zarządzenie nr 70/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i
Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i
Orłowa
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 13 marca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 71/2019
w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 72/2019
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
3.
Zarządzenie nr 73/2019
w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
4.
Zarządzenie nr 74/2019
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w
Ustroniu
5.
Zarządzenie nr 75/2019
w sprawie przekazania w roku 2019 środków
finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w
Ustroniu
6.
Zarządzenie nr 76/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego
na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego
Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie”
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7.

Zarządzenie nr 77/2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej
na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w
Bielsku Białej
8.
Zarządzenie nr 78/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Śląskiemu na dofinasowanie
Centrum Psychiatrii w Katowicach – Oddział
Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Poradnia
Lecznictwa Uzależnień w Skoczowie
9.
Zarządzenie nr 79/2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na
wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 15 marca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 80/2019
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 81/2019

3.

Zarządzenie nr 82/2019

4.

Zarządzenie nr 83/2019

5.

Zarządzenie nr 84/2019

6.

Zarządzenie nr 85/2019

7.

Zarządzenie nr 86/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2020
rok
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8.

Zarządzenie nr 87/2019

w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2018
rok
9.
Zarządzenie nr 88/2019
w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Ustroń
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2018 rok
10.
Zarządzenie nr 89/2019
w sprawie ustalenia planu sieci i określenie
granicy
obwodów
publicznych
szkół
podstawowych na obszarze Miasta Ustroń
11.
Zarządzenie nr 90/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
12.
Zarządzenie nr 91/2019
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2019 r.”
13.
Zarządzenie nr 92/2019
w sprawie zaopiniowania rocznego planu
łowieckiego na rok gospodarczy 2019/2020
14.
Zarządzenie nr 93/2019
w sprawie zaopiniowania rocznego planu
łowieckiego na rok gospodarczy 2019/2020
15.
Zarządzenie nr 94/2019
w sprawie zaopiniowania rocznego planu
łowieckiego na rok gospodarczy 2019/2020
16.
Zarządzenie nr 95/2019
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
wysokości stawek czynszu za grunty, lokale
użytkowe, garaże, pomieszczenia gospodarcze i
składowe, nieruchomości zajmowane na cele
reklamowe będące własnością Miasta Ustroń
17.
Zarządzenie nr 96/2019
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym
18.
Zarządzenie nr 97/2019
ustanowienia służebności przechodu i przejazdu
na gruncie gminnym
19.
Zarządzenie nr 98/2019
zaopiniowania rocznego planu łowieckiego na
rok gospodarczy 2019/2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 marca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 99/2019
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Miasta Ustroń za 2018 rok
2.
Zarządzenie nr 100/2019 w sprawie informacji o stanie mienia
komunalnego za 2018 rok
3.
Zarządzenie nr 101/2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2018 rok
4.
Zarządzenie nr 102/2019 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury
pn. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w
Ustroniu
5.
Zarządzenie nr 103/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury
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6.

Zarządzenie nr 104/2019

7.

Zarządzenie nr 105/2019

8.

Zarządzenie nr 106/2019

pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły
w Ustroniu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury
pn. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w
Ustroniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i
Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Ustroń
9.
Zarządzenie nr 107/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.
10.
Zarządzenie nr 108/2019 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o
sporządzenie opinii prawnej
11.
Zarządzenie nr 109/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacyjnego w placówce oświatowej na rok
szkolny 2018/2019
12.
Zarządzenie nr 110/2019 w sprawie zaopiniowania rocznego planu
łowieckiego na rok gospodarczy 2019/2020
13.
Zarządzenie nr 111/2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
udziałów w prawie użytkownika wieczystego
nieruchomości
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 112/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 113/2019

3.

Zarządzenie nr 114/2019

4.

Zarządzenie nr 115/2019

5.

Zarządzenie nr 116/2019

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
w
sprawie
realizacji
zadań
„Budżetu
Obywatelskiego” wynikającego z postanowień
uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia 28.03.2019r
w sprawie zaopiniowania rocznego planu
łowieckiego na rok gospodarczy 2019/2020
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KWIECIEŃ 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 03 kwietnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 118/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
3.
Zarządzenie nr 119/2019 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019
4.
Zarządzenie nr 120/2019 zmieniające zarządzenie nr 269/2018 w sprawie
powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ustroniu
5.
Zarządzenie nr 121/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i
Zarządu Osiedla Ustroń Hermanice
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 10 kwietnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 122/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
2.
Zarządzenie nr 123/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
3.

Zarządzenie nr 124/2019

4.

Zarządzenie nr 125/2019

5.

Zarządzenie nr 126/2019

6.

Zarządzenie nr 127/2019

7.

Zarządzenie nr 128/2019

8.

Zarządzenie nr 129/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
w sprawie zmiany wzoru podpisu osób
upoważnionych do kontroli merytorycznej,
formalno-rachunkowej
zatwierdzania
dokumentów
finansowych
oraz
innych
dokumentów
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w
rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja,
Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry
Czantoria – etap 1 (wyłożenie do publicznego
wglądu od 28 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.,
zbieranie uwag do 25 marca 2019 r.)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej,
odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej,
Pod Grapą oraz góry Czantoria – etap 1
w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do
realizacji
zadania
inwestycyjnego
pn.:
„Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi
powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska”
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 17 kwietnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 130/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Wynagradzania Pracowników w
Urzędzie Miasta Ustroń
2.
Zarządzenie nr 131/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu
Miasta Ustroń do prowadzenia czynności
związanych ze sporządzeniem aktów
pełnomocnictw do głosowania
3.
Zarządzenie nr 132/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw
organizacji
wyborów
do
Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja
2019r.
4.
Zarządzenie nr 133/2019 W sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 24 kwietnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 134/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 26 kwietnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 135/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 136/2019

3.

Zarządzenie nr 137/2019

4.

Zarządzenie nr 138/2019

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019
w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Miasta
Ustroń za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym i za osiągnięcia w działalności
sportowej w roku 2018
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MAJ 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 08 maja 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 139/2019 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 140/2019 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do
przeprowadzenia likwidacji weksli i deklaracji
wekslowych w Urzędzie Miasta Ustroń
3.
Zarządzenie nr 141/2019 w sprawie wniesienia aportu do Wodociągów
Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w
Ustroniu ul. Myśliwska 10
4.
Zarządzenie nr 142/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
5.
Zarządzenie nr 143/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
6.
Zarządzenie nr 144/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Lipowiec
7.
Zarządzenie nr 145/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim
8.
Zarządzenie nr 146/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Polana
9.
Zarządzenie nr 147/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
10.
Zarządzenie nr 148/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
11.
Zarządzenie nr 149/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
12.
Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny
13.
Zarządzenie nr 151/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie
14.
Zarządzenie nr 152/2019 w sprawie przyjęcia programu użyczenia
kompostowników na terenie Miasta Ustronia
15.
Zarządzenie nr 153/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia
przedmiotu jej działania
16.
Zarządzenie nr 154/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
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17.

Zarządzenie nr 155/2019

w sprawie ustalenia na rok 2019 kwoty
miesięcznej dotacji na jednego ucznia Szkoły
Podstawowej dla Dorosłych w Ustroniu
prowadzonej przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 15 maja 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 156/2019 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 157/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok
2019
3.
Zarządzenie nr 158/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
4.
Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
5.
Zarządzenie nr 160/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami
Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia regulaminu
udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji polegających na usunięciu i
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Ustroń
6.
Zarządzenie nr 161/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
darowizny
7.
Zarządzenie nr 162/2019 w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu
8.
Zarządzenie nr 163/2019 w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Ustroń
w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6letnie i dzieci młodsze
9.
Zarządzenie nr 164/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania finansowego sportu na terenie
Miasta Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 16 maja 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 165/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 17 maja 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 166/2019 w sprawie raportu o stanie Miasta Ustroń za rok
2018
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 20 maja 2019 r.
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1.

Zarządzenie nr 167/2019

2.

Zarządzenie nr 168/2019

3.

Zarządzenie nr 169/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
w zakresie dotacji
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
4.
Zarządzenie nr 170/2019 w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
5.
Zarządzenie nr 171/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
6.
Zarządzenie nr 172/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z
parkingów położonych poza drogami publicznymi
w Ustroniu
7.
Zarządzenie nr 173/2019 w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i
udziału w kompleksowym ćwiczeniu obronnym
pk. "Granit-2019"
8.
Zarządzenie nr 174/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 23 maja 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 175/2019 w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z
mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji polegających
na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 29 maja 2019 r.
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1.

Zarządzenie nr 176/2019

w sprawie ustalenia czynszu najmu dla boiska
sportowego znajdującego się przy ul. J. Sztwiertni
oraz przy ul. J. Kreta 2 w Ustroniu
w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Miasto Ustroń w roku szkolnym 2018/2019
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
Przedszkoli nr 1,2,4,5,6,7 w Ustroniu na rok
szkolny 2019/2020

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 177/2019

3.

Zarządzenie nr 178/2019

4.

Zarządzenie nr 179/2019

w sprawie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych
Szkół Podstawowych nr 1,2,5,6 oraz nr 3 z
Oddziałami Przedszkolnymi na rok szkolny
2019/2020

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 180/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno – Architektonicznej
6.
Zarządzenie nr 181/2019 w sprawie zmiany wzoru podpisu osób
upoważnionych do kontroli merytorycznej,
formalno-rachunkowej zatwierdzania
dokumentów
finansowych
oraz
innych
dokumentów
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 182/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
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CZERWIEC 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 05 czerwca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 183/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu
pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
2.
Zarządzenie nr 184/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020
3.
Zarządzenie nr 185/2019 w sprawie wyznaczenia osób do udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na
terenie Urzędu Miasta Ustroń
4.
Zarządzenie nr 186/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2018/2019
5.
Zarządzenie nr 187/2019 zmieniające zarządzenie, w sprawie systemu
udzielania zamówień, w tym zamówień
publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta
Ustroń oraz gminnych jednostek
organizacyjnych
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 12 czerwca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 188/2019 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 189/2019

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 190/2019

w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 191/2019

w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 192/2019

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 193/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 194/2019

w sprawie zmiany uchwały w spawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano
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8.

Zarządzenie nr 195/2019

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 196/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

10.

Zarządzenie nr 197/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i
Zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr 198/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

12.

Zarządzenie nr 199/2019

w sprawie udzielenia pomocy
Powiatowi Cieszyńskiemu

finansowej

Zarządzenie
zrealizowano

13.

Zarządzenie nr 200/2019

w sprawie nabycia w drodze darowizny udziałów
od osób fizycznych w nieruchomości położonej w
pasie drogi ul. Zdrojowej

Zarządzenie
zrealizowano

14.

Zarządzenie nr 201/2019

w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu,
w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej,
Skalica i Równica

Zarządzenie
zrealizowano

15.

Zarządzenie nr 202/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość

Zarządzenie
zrealizowano

16.

Zarządzenie nr 203/2019

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska
miejskiego w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano
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17.

Zarządzenie nr 204/2019

w sprawie wzoru podpisu osób upoważnionych
do kontroli funkcjonalnej, merytorycznej,
formalno-rachunkowej,
zatwierdzania
dokumentów
finansowych
oraz
innych
dokumentów

Zarządzenie
zrealizowano

18.

Zarządzenie nr 205/2019

w sprawie dziennych stawek opłaty targowej

Zarządzenie
zrealizowano

19.

Zarządzenie nr 206/2019

zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie
Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 19 czerwca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 207/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta i zmiany
planu finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji
2.

Zarządzenie nr 208/2019

3.

Zarządzenie nr 209/2019

Zarządzenie
zrealizowano

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

W sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu
Uchwały Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2019 w
sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
4.
Zarządzenie nr 210/2019 w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu
Uchwały Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2019
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
5.
Zarządzenie nr 211/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego zarządu i
Zarządu Osiedla Ustroń Polana
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 24 czerwca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 212/2019 w sprawie powołania składów komisji
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 28 czerwca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 213/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 214/2019

3.

Zarządzenie nr 215/2019

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń
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LIPIEC 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 03 lipca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 216/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 217/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
3.
Zarządzenie nr 218/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
4.
Zarządzenie nr 219/2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Ustroń
5.
Zarządzenie nr 220/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok
2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 10 lipca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 221/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
2.
Zarządzenie nr 222/2019 uchylające zarządzenie w sprawie budowania
Systemu zarządzania Jakością zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009
w Urzędzie Miasta Ustroń
3.
Zarządzenie nr 223/2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Ustroń (wyłożenie do publicznego wglądu
od 26 kwietnia 2019r. do 29 maja 2019r. ,
zbieranie uwag do 21 czerwca 2019 r.)
Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 17 lipca 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 224/2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Ustroń (wyłożenie do publicznego
wglądu od 26 kwietnia 2019r. do 29 maja 2019r.
zbieranie uwag do 21 czerwca 2019r.)

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
1.
Zarządzenie nr 225/2019
finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 226/2019
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3.

Zarządzenie nr 227/2019

W sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 228/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
(sesja)

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 229/2019

w sprawie przeprowadzania konsultacji z
organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami
Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia regulaminu
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji polegających na usunięciu i
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Ustroń (sesja)

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 230/2019

w sprawie wyznaczenia osób do udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na
terenie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo
rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 231/2019

w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyczepy
gastronomicznej przy ul. Sportowej w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2019r.
1.
Zarządzenie nr 232/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określania inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej (sesja)
2.
Zarządzenie nr 233/2019 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym (sesja)
3.
Zarządzenie nr 234/2019 w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
Ustroń do grudnia 2019r.
4.
Zarządzenie nr 235/2019 W sprawie zarządzenia zmieniającego
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
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Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
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SIERPIEŃ 2019
Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2019r
1.
Zarządzenie nr 232/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określania inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej (sesja)
2.
Zarządzenie nr 233/2019 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym (sesja)
3.
Zarządzenie nr 234/2019 w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
Ustroń do grudnia 2019r.
4.
Zarządzenie nr 235/2019 W sprawie zarządzenia zmieniającego
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 7 sierpnia 2019r.
1.
Zarządzenie nr 236/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn. „Utworzenie trasy łączącej Gminę
Brenna z Miastem Ustroń” (sesja)
2.
Zarządzenie nr 237/2019 W sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Miasta Ustroń w sprawie
przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych
na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegających na usunięciu i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Ustroń (sesja)
3.
Zarządzenie nr 238/2019 W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji polegających na usunięciu i
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Ustroń
4.
Zarządzenie nr 239/2019 w sprawie wyznaczenia administratora systemu
teleinformatycznego oraz inspektora
bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie
Miasta Ustroń
5.
Zarządzenie nr 240/2019 w sprawie skierowania pod obrady Rady Miasta
Ustroń uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i
wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w
Ustroniu oraz określania warunków zwalniania
od ponoszenia tych opłat. (sesja)
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Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
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6.

Zarządzenie nr 241/2019

W sprawie skierowania pod obrady Rady Miasta
Ustroń uchwały w sprawie określenia
przeznaczenia mienia gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Ustroń,
kończących działalność z dniem 31 sierpnia
2019r.
7.
Zarządzenie nr 242/2019 W sprawie zarządzenie głosowania na projekty
oraz terminu głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 12 sierpnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 243/2019 w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie w sprawie projektu zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia
inkasentów
i
wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej (sesja)
2.
Zarządzenie nr 244/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa
oraz
określenia
inkasentów
i
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej (sesja)
3.
Zarządzenie nr 245/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym (sesja)
4.
Zarządzenie nr 246/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym (sesja)
5.
Zarządzenie nr 247/2019 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze
kupna
nieruchomości
położonej
przy
ul. Stawowej
6.
Zarządzenie nr 248/2019 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze
kupna
nieruchomości
położonej
przy
ul. Liściastej
7.
Zarządzenie nr 249/2019 w sprawie nadania wyróżnienia ,,Za zasługi dla
Miasta Ustroń” Gustawowi Sikorze
8.
Zarządzenie nr 250/2019 w sprawie określenia harmonogramu czynności
związanych z zakończeniem z dniem 31 sierpnia
2019 r. działalności gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 19 sierpnia 2019 r.
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Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
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1.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze
2019 roku
2.
Zarządzenie nr 252/2019 w sprawie informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń
za pierwsze półrocze 2019 roku
3.
Zarządzenie nr 253/2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2019 roku
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 sierpnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 254/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych
do
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica
2.

Zarządzenie nr 251/2019

Zarządzenie nr 255/2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii
Moskal – Kierownikowi Centrum Usług
Wspólnych w Ustroniu

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 28 sierpnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 256/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
zmiany uchwały w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
2.
Zarządzenie nr 257/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu
Miasta Ustroń do prowadzenia czynności
związanych
ze
sporządzaniem
aktów
pełnomocnictw do głosowania
3.

Zarządzenie nr 258/2019

4.

Zarządzenie nr 259/2019

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

w sprawie
powołania zespołu do spraw
organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej polskiej,
zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie
zrealizowano

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie
urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu
Rzeczypospolitej polskiej, zarządzonych na dzień
13 października 2019r.
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 260/2019 W sprawie zmiany planu finansowego na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano
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Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019
2.

Zarządzenie nr 261/2019

3.

Zarządzenie nr 262/2019

4.

Zarządzenie nr 263/2019

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2019/2020

55

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
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WRZESIEŃ 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 4 września 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 264/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 265/2019

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
3.
Zarządzenie nr 266/2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i
przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego
zarachowania – kwitariuszy przychodowych K103 dotyczących poboru opłaty uzdrowiskowej –
w kasie Urzędu Miasta Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 11 września 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 267/2019 w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie w sprawie projektu zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia
inkasentów
i
wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
2.
Zarządzenie nr 268/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu
pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
3.
Zarządzenie nr 269/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn. ”Utworzenie trasy łączącej Gminę
Brenna, Gminę Goleszów i Miasto Wisła z
Miastem Ustroń”
4.
Zarządzenie nr 270/2019 w sprawie powołania i przystąpienia do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego
Województwa
Śląskiego
Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku –
Białej, zrzeszającego jednostki samorządu
terytorialnego z całego subregionu w celu
wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
w latach 2021-2027.
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Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
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Zarządzenie
zrealizowano
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 16 września 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 271/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 272/2019 w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
3.
Zarządzenie nr 273/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
4.
Zarządzenie nr 274/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
5.
Zarządzenie nr 275/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń zrealizowano
6.
Zarządzenie nr 276/2019 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i Zarządzenie
kierunków zagospodarowania przestrzennego zrealizowano
Miasta Ustroń
7.
Zarządzenie nr 277/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zarządzenie
Powiatowi Cieszyńskiemu
zrealizowano
8.
Zarządzenie nr 278/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości w drodze przetargu
zrealizowano
9.
Zarządzenie nr 279/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrealizowano
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie „Programu
współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie na rok 2020”.
10.
Zarządzenie nr 280/2019 w sprawie skierowania pod obrady Rady Miasta Zarządzenie
Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany zrealizowano
uchwały nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń
z dnia 13.09.2018r, w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 23 września 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 281/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacyjnych w placówkach oświatowych na zrealizowano
rok szkolny 2019/2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 24 września 2019 r.
Zarządzenie nr 282/2019 w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu Zarządzenie
1.
Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia 26 września zrealizowano
2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
rok 2019
Zarządzenie nr 283/2019 w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu Zarządzenie
2.
Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia
zrealizowano
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26 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 25 września 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 284/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
2.
Zarządzenie nr 285/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Ustroń
3.
Zarządzenie nr 286/2019 w
sprawie
powołania
komisji
do
przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu
obrony cywilnej
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 września 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 287/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 288/2019

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

w sprawie założeń projektu budżetu Miasta
Ustroń na rok 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 289/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacyjnych w placówkach oświatowych na zrealizowano
rok szkolny 2019/2020
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PAŹDZIERNIK 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 01 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 290/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2019/2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 02 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 291/2019 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 292/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
3.
Zarządzenie nr 293/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2020
4.
Zarządzenie nr 294/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku
od nieruchomości w 2020 roku
5.
Zarządzenie nr 295/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego
w 2020 roku
6.
Zarządzenie nr 296/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki
opłaty uzdrowiskowej
7.
Zarządzenie nr 297/2019 w sprawie zmiany wzoru podpisu osób
upoważnionych do kontroli funkcjonalnej,
merytorycznej i formalno – rachunkowej,
zatwierdzenia dokumentów finansowych oraz
innych dokumentów
8.
Zarządzenie nr 298/2019 w sprawie określenia listy projektów do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na
2020 rok oraz określenia kwoty przeznaczonej
na te projekty
9.
Zarządzenie nr 299/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie „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 2020”
10.
Zarządzenie nr 300/2019 w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi
Cieszyńskiej 2019 – Srebrnej Cieszynianki
11.
Zarządzenie nr 301/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi działającymi na
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terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami
Miasta Ustroń w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od określonych właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
12.
Zarządzenie nr 302/2019 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego
„Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla
obiektu usługowo – mieszkalnego
zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. 3 Maja 68
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 09 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 303/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 304/2019

w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 305/2019

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 306/2019

5.

Zarządzenie nr 307/2019

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie w sprawie projektu zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia
inkasentów
i
wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu
pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
w sprawie przyjęcia programu pn. „Ustroń łapie
deszczówkę”

6.

Zarządzenie nr 308/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach
oświatowych na rok szkolny 2019/2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 14 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 309/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
2.
Zarządzenie nr 310/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano
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3.

Zarządzenie nr 311/2019

4.

Zarządzenie nr 312/2019

5.

Zarządzenie nr 313/2019

6.

Zarządzenie nr 314/2019

7.

Zarządzenie nr 315/2019

8.

Zarządzenie nr 316/2019

9.

Zarządzenie nr 317/2019

10.

W sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń zrealizowano
w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu
zrealizowano
uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
na rok 2020
w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu
zrealizowano
uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od
nieruchomości na rok 2020
w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu uchwały zrealizowano
dotyczącej zwolnień z podatku rolnego na rok
2020
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych projektu
uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki
opłaty uzdrowiskowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie nr 318/2019

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr 319/2019

w sprawie zwolnień z podatku rolnego na rok
2020

Zarządzenie
zrealizowano

12.

Zarządzenie nr 320/2019

13.

Zarządzenie nr 321/2019

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

14.

Zarządzenie nr 322/2019

15.

Zarządzenie nr 323/2019

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty
uzdrowiskowej
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu uchwały
w sprawie
powołania Rady Seniorów
Miasta Ustroń
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z
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mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od
określonych właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
16.
Zarządzenie nr 324/2019 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli określonych nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
17.
Zarządzenie nr 325/2019 w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały 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 2020”
18.
Zarządzenie nr 326/2019 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 2020”
19.
Zarządzenie nr 327/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
20.
Zarządzenie nr 328/2019 W sprawie skierowania pod obrady Rady Miasta
Ustroń uchwały w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im.
Prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu oraz
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 16 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 329/2019 w sprawie uczczenia pamięci mieszkańców
Ustronia zamordowanych w dniu 9 listopada
1944 roku
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 330/2019 w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 23 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 331/2019 w
sprawie
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych projektu uchwały dotyczącej
określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2020
2.

Zarządzenie nr 332/2019

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie w sprawie projektu uchwały w
sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń
3.

Zarządzenie nr 333/2019

w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
Ustroń na 2020 rok

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 334/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2019/2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 25 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 335/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 października 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 336/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 337/2019

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 338/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie
projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i
opłacie uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 339/2019

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 340/2019

w sprawie powołania zespołu powypadkowego,
w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu
Centrum w dniu 10.05.2019r.
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2019/2020
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LISTOPAD 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 listopada 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 341/2019 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej
2.

Zarządzenie nr 342/2019

3.

Zarządzenie nr 343/2019

4.

Zarządzenie nr 344/2019

5.

Zarządzenie nr 345/2019

6.

Zarządzenie nr 346/2019

7.

Zarządzenie nr 347/2019

8.

Zarządzenie nr 348/2019

Zarządzenie
zrealizowano
w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji z organizacjami pozarządowymi
zrealizowano
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie
projektu
uchwały
dotyczącej
określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2020
w sprawie określenia wysokości podatku od Zarządzenie
środków transportowych na 2020 rok
zrealizowano
w sprawie ustalenia instrukcji inkasa opłaty Zarządzenie
uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń
zrealizowano
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu Zarządzenie
opiniowania złożonych wniosków na realizację zrealizowano
zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 r. na
terenie Miasta Ustroń
w
sprawie
przeprowadzenia
konsultacji
z
mieszkańcami
oraz
organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Ustroń
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami
oraz
organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami
oraz
organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia

64

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
9.
Zarządzenie nr 349/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami
oraz
organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez określonych
właścicieli nieruchomości, położonych na terenie
Miasta Ustroń
10.
Zarządzenie nr 350/2019 W sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami
oraz
organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie szczególnego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
11.
Zarządzenie nr 351/2019 w sprawie umorzenia z urzędu należności
pieniężnych przypadających Miastu Ustroń z
tytułu zaległości czynszowych
12.
Zarządzenie nr 352/2019 w sprawie umorzenia z urzędu należności
pieniężnych przypadających Miastu Ustroń z
tytułu zaległości czynszowych
13.
Zarządzenie nr 353/2019 w sprawie umorzenia z urzędu należności
pieniężnych przypadających Miastu Ustroń z
tytułu zaległości czynszowych
14.
Zarządzenie nr 354/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia
inkasentów
i
wysokości
wynagrodzenia
za
inkaso
w
opłacie
uzdrowiskowej
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 13 listopada 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 355/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji
2.
Zarządzenie nr 356/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019
3.
Zarządzenie nr 357/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019
4.
Zarządzenie nr 358/2019 w sprawie głoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania finansowego sportu na terenie
Miasta Ustroń
5.
Zarządzenie nr 359/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami oraz organizacjami
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pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń
projektu uchwały w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki
nad Wisłą”.
6.
Zarządzenie nr 360/2019 w sprawie opinii dotyczącej wpływu
planowanych inwestycji ujętych w VI aktualizacji
Krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych dla Aglomeracji Skoczów na cenę
oczyszczania ścieków komunalnych na terenie
Miasta Ustroń w latach 2019-2027.
7.
Zarządzenie nr 361/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym
8.
Zarządzenie nr 362/2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
powołania Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej
9.
Zarządzenie nr 363/2019 w sprawie wyznaczenia osób do udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w
pomieszczeniach robotników gospodarczych
Wydziału Mieszkaniowego mieszczącego się w
budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu
10.
Zarządzenie nr 364/2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
powołania Komisji Konkursowej przyznającej
doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechnienia i
ochrony kultury
11.
Zarządzenie nr 365/2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie
Miasta Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 14 listopada 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 366/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń - projekt
2.
Zarządzenie nr 367/2019 w sprawie Uchwały budżetowej Miasta Ustroń na
rok 2020 – projekt
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 18 listopada 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 368/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 369/2019

w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2019

3.

Zarządzenie nr 370/2019

4.

Zarządzenie nr 371/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie w sprawie projektu zmiany
66

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019

5.

Zarządzenie nr 372/2019

6.

Zarządzenie nr 373/2019

7.

Zarządzenie nr 374/2019

8.

Zarządzenie nr 375/2019

9.

Zarządzenie nr 376/2019

10.

Zarządzenie nr 377/2019

11.

Zarządzenie nr 378/2019

uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia
inkasentów
i
wysokości
wynagrodzenia
za
inkaso
w
opłacie
uzdrowiskowej
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w opłacie uzdrowiskowej
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą”
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Ustroń
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez określonych
właścicieli nieruchomości

67

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019
12.

Zarządzenie nr 379/2019

13.

Zarządzenie nr 380/2019

14.

Zarządzenie nr 381/2019

15.

Zarządzenie nr 382/2019

16.

Zarządzenie nr 383/2019

17.

Zarządzenie nr 384/2019

18.

Zarządzenie nr 385/2019

19.

Zarządzenie nr 386/2019

20.

Zarządzenie nr 387/2019

21.

Zarządzenie nr 388/2019

22.

Zarządzenie nr 389/2019

23.

Zarządzenie nr 390/2019

24.

Zarządzenie nr 391/2019

W sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów
prawa miejscowego w sprawie szczególnego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawek opłat
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
określonych właścicieli nieruchomości
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr
592001 S ul. Szerokiej
w sprawie ustanowienia służebności przechodu i
przejazdu na terenie gminnym
w sprawie ustanowienia służebności przechodu i
przejazdu na terenie gminnym
w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w
granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei
Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja,
Partyzantów i Pod Skarpą
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
gminnej
w
drodze
bezprzetargowej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Ustroń na okres powyżej 3 lat.
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25.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Ustroń w drodze przetargu
26.
Zarządzenie nr 393/2019 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli Przedszkola nr 4 w Ustroniu oraz
Przedszkola nr 7 w Ustroniu ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.
Zarządzenie nr 394/2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków
o udzielenie pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”
28.
Zarządzenie nr 395/2019 w sprawie przeprowadzenie likwidacji środków
trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych w
Urzędzie Miasta Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 listopada 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 396/2019 w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, działającymi na
terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami
Miasta Ustroń w sprawie projektu uchwały w
sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod
nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą”
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 397/2019 w sprawie ustalenia procedury zgłaszania
wypadków przy pracy
2.
Zarządzenie nr 398/2019 w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu
ofert na wykonanie zadania publicznego w
zakresie turystyki i krajoznawstwa objętego
uchwałą nr XI / 148 /2019 Rady Miasta Ustroń z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
3.
Zarządzenie nr 399/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za miejsca
postojowe na parkingach stanowiących własność
Miasta Ustroń
4.

Zarządzenie nr 392/2019

Zarządzenie nr 400/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowych w
celu opiniowania złożonych ofert o dotacje na
realizacje zadania publicznego

69

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019
5.

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2019/2020
6.
Zarządzenie nr 402/2019 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miasta Ustroń
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 29 listopada 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 403/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019
2.

Zarządzenie nr 401/2019

Zarządzenie nr 404/2019

w sprawie wyznaczenia soboty jako dnia pracy
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GRUDZIEŃ 2019
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 04 grudnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 405/2019 w sprawie dokonania wyboru wniosków
złożonych przez kluby sportowe na realizację
projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z
określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
2.
Zarządzenie nr 406/2019 w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego
konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w
Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020 oraz zgodnie z
Programem współpracy Miasta Ustroń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
3.
Zarządzenie nr 407/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Ustroń
4.
Zarządzenie nr 408/2019 w sprawie przyznania dorocznych nagród Miasta
Ustroń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
5.
Zarządzenie nr 409/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych w placówkach oświatowych na
rok szkolny 2019/2020
6.
Zarządzenie nr 410/2019 w sprawie zmiany karty wzoru podpisu
7.

Zarządzenie nr 411/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w
celu opiniowania złożonych przez organizacje
pozarządowe ofert o dotację na realizację zadań
publicznych Miasta Ustroń w 2020 r.
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 09 grudnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 412/2019 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano
Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 413/2019

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 414/2019

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 415/2019

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano
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5.

Zarządzenie nr 416/2019

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 417/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 418/2019

w sprawie ustanowienia służebności przechodu i
przejazdu na gruncie gminnym

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 419/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla niektórych nauczycieli

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 420/2019

w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej dyrektorom
samorządowych instytucji kultury oraz wzór
wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie
zrealizowano

10.

Zarządzenie nr 421/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń w
sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowo
– rekreacyjnemu w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr 422/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń w
sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Jana
Cholewy

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 11 grudnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 423/2019 w sprawie zgłoszenia autopoprawek do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
i uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2020
rok
2.

Zarządzenie nr 424/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
systemu udzielania zamówień, w tym zamówień
publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta
Ustroń oraz gminnych jednostek
organizacyjnych

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 18 grudnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 425/2019 w sprawie dokonania wyboru poziomu
szczegółowości projektów planów finansowych
samorządowych jednostek budżetowych Miasta
Ustroń
2.

Zarządzenie nr 426/2019

w sprawie ogłoszenia III edycji otwartego
konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w
Miejskim Programie współpracy Miasta Ustroń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
72
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
3.

Zarządzenie nr 427/2019

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie
ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Cholewy

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 428/2019

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń w sprawie nadania nazwy kompleksowi
sportowo – rekreacyjnemu w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 18 grudnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 429/2019 w sprawie zgłoszenia autopoprawek do projektu
uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2020 rok

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 430/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 431/2019

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 432/2019

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2019

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 433/2019

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego
na rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 434/2019

w sprawie wysokości pogotowia kasowego na
rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 grudnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 435/2019 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 436/2019

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu
Miasta Ustroń na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 437/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 438/2019

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 10/2017
w sprawie wprowadzenia procedury
sporządzenia rozliczeń podatku od towarów i
usług Miasta Ustroń określającej zakres
obowiązków oraz odpowiedzialności osób

Zarządzenie
zrealizowano
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uczestniczących w rozliczeniach podatków od
towarów i usług.
5.

Zarządzenie nr 439/2019

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i
przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i
pasywów znajdujących się w ewidencjach
prowadzonych przez Urząd Miasta Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2019 r.
1.
Zarządzenie nr 440/2019 w sprawie uznania celowości realizacji zadania
publicznego pn: XXVI Turniej Tenisa Stołowego
„O Puchar Miasta Ustroń”

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 441/2019

w sprawie podziału środków w ramach I edycji
konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 442/2019

w sprawie podziału środków w ramach I edycji
konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w
Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani na 2020r.

Zarządzenie
zrealizowano
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Ochrona zdrowia w roku 2019
Na terenie miasta Ustroń zrealizowano jeden program zdrowotny: Program Polityki Zdrowotnej w zakresie
szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu z którego skorzystało 85 osób. Koszt
realizacji programu to kwota 28.900,00 zł.
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Programy roczne w roku 2019
Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani
Celem strategicznym Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomani w roku 2019 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 2019 zrealizowano i przeprowadzono 22 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 1033 rodziców, 16 warsztatów pn. „Powiedz nie narkotykom”, w których
uczestniczyło 220 uczniów.
Poszerzono ofertę dla mieszkańców Miasta Ustroń o usługi w ramach promocji zdrowia psychicznego w
postaci możliwości uczestnictwa w spotkaniach z psychoterapeutą, który przyjmuje zainteresowane osoby
w wyznaczonym terminie przy ulicy Skalica 1 w Ustroniu.
Koszt umowy z psychoterapeutą wyniósł 6 000,00 zł w skali roku 2019.
Zorganizowano dla ustrońskich szkół podstawowych oraz dla mieszkańców Miasta Ustroń spotkanie
edukacyjno - profilaktyczne z sędzią Anną Marią Wesołowską na temat nowych zagrożeń społecznych takich
jak min.: grooming, cyberprzemoc, dopalacze, alkohol i nikotyna.
Zaadoptowano dodatkowo na potrzeby Miejskiej Placówki Wsparcia Dziennego w Ustroniu przy ul.
Partyzantów 2A nowe pomieszczenia szatni szkolnej, które po gruntownej przebudowie służą obecnie za
klasy zajęć specjalistycznych dla najmłodszej grupy wiekowej dzieci uczęszczających do placówki. Koszt
remontu i adaptacji pomieszczeń wyniósł 18 500,00 złotych.
Udzielono zgodnie z planem wpisanym do Miejskiego Programu Profilaktyki na rok 2019 pomocy finansowej
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup stacjonarnego alkomatu umieszczonego w
komisariacie Policji w Ustroniu oraz dwóch urządzeń mobilnych „alkoblow” do pomiaru trzeźwości
kierowców. Dodatkowo w kwocie dotacji zakupiono
dla prewencyjnych patroli Policyjnych latarki.
Kwota przekazana i rozliczona dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wynosiła 9 697,66 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 2019 przekazano na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego kwotę 481.332zł,
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 terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych oraz turnus rehabilitacyjno - profilaktyczny.
Przeprowadzono również pierwszą Miejską Kolonię Profilaktyczną dla dzieci nad polskim morzem, w
której uczestniczyło 45 uczniów ustrońskich szkół podstawowych. Kolonię przeprowadzono jako zadanie
powierzone, opiewające na kwotę dotacyjną 50 000,00 zł.
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Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu liczy sześciu członków Komisji. W
roku 2019 odbyło się 13 posiedzeń celem zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, Komisja wydała w tej sprawie 71 postanowień dla przedsiębiorców, którzy ubiegali
się o zezwolenia gastronomiczne lub detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja podjęła
również uchwałę odnośnie terminów posiedzeń. Zespół Interwencyjny podczas dyżurów przeprowadził 48
rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz prowadził w części z nich postępowania
zmierzające do umieszczenia w ośrodku terapii uzależnień.
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Ochrona środowiska w roku 2019
Na dzień 31 grudnia 2019 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 335,69 kg selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz 386,84 kg zmieszanych odpadów komunalnych.
W 2019 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 2019 r. Miasto Ustroń realizując Program Ograniczenia Niskiej Emisji, pozyskało środki finansowe w
formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w
wysokości 456.232,06 zł,. Jednorazowe dofinansowanie na wymianę pieca wynosiło 6.032,00 zł i podpisano
78 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 w formie dotacji na likwidację wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych
na trenie Miasta Ustroń. Podpisano 20 umów z właścicielami nieruchomości za łączną kwotę 18.040,40 zł z
czego poddano utylizacji 27.045 Mg azbestu.
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Pomoc społeczna w roku 2019
Do zadań własnych realizowanych przez gminę Ustroń w roku 2019 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 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 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na świadczenia: z pomocy społecznej w ramach
zadań własnych 1.137.274 zł, świadczenia z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych w ramach zadań
zleconych: 3.273.149 zł, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych: 341.700
zł, świadczenia wychowawcze (500+) w ramach zadań zleconych: 11.673.354 zł, świadczenie „Dobry start”
(300+) w ramach zadań zleconych: 515.100 zł oraz na realizację Pieczy Zastępczej w ramach zadań własnych
378.266 zł i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w ramach zadań własnych
5.217 zł.
Z zadań własnych opłacono i zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 1.137.274 zł. W ramach powyższej
kwoty przyznano zasiłki celowe na łączną kwotę 64.958 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności, lekarstw,
opału, odzieży, artykułów szkolnych, pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, remontu
mieszkania, udzielono schronienia 4 osobom, wypłacono 433 zasiłków stałych na kwotę 242.256 zł dla 47
osób, opłacono 412 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 21.141 zł oraz wypłacono 268 zasiłków
okresowych na kwotę 99.542 zł dla 60 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 9.682 posiłków dla 95 dzieci na kwotę 37.673 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu zapewnił opiekę 165 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 15 osób ponadto pokryto koszty pobytu
28 osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie: 645.999 zł. Wpłaty od rodzin zobowiązanych do dopłat za
pobyt w DPS wyniosły 106.354 zł, co oznacza, że gmina wydała na to zadanie 539.645 zł.

Oświata w roku 2019
Na terenie gminy Ustroń działa 6 przedszkoli publicznych, 1 niepubliczne przedszkole „Chatka Puchatka”, 5
szkół podstawowych w tym SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi, 2 gimnazja publiczne* - G-1, G-2, 1
niepubliczna szkoła podstawowa dla dorosłych – Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
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* - w związku z przeprowadzoną reformą oświaty w dniu 31 sierpnia 2019 r. uległy
wygaszeniu Gimnazjum nr 1 im. prof. J. Szczepańskiego i Gimnazjum nr 2. Klasy, sale i inne pomieszczenia
ww. placówek przejęły odpowiednio Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2.
Nazwa placówki

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Przedszkole Publiczne nr 1

64

3

Przedszkole Publiczne nr 2

66

3

Przedszkole Publiczne nr 4

97

4

Przedszkole Publiczne nr 5

46

2

Przedszkole Publiczne nr 6

97

4

Przedszkole Publiczne nr 7

144

6

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”

68

5

Nazwa placówki

Ilość oddziałów

Szkoła Podstawowa nr 1

Ilość
uczniów
363

Szkoła Podstawowa nr 2

506

24

105 SP
50 OP
124 SP
23 OP

8 SP
2 OP
8 SP
2 OP (drugi oddział
od I 2019)
13

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi
Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 6

263

Nazwa placówki

18

Ilość oddziałów

Gimnazjum nr 1

Ilość
uczniów
87

Gimnazjum nr 2

64

3

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ZDZ

13

1

80

3

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019
Do ustrońskich placówek uczęszczają dzieci posiadające orzeczenia lub opinie
poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizowane są dla nich
zajęcia specjalistyczne zgodnie z zaleceniami poradni oraz zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
P1

P2

P4

P5

P6

P7

SP1

SP2

SP3
z OP

SP5
z OP

SP6

G1

Liczba uczniów
0
2
4
0
10
20
18
21
2 SP
4 SP
21
0
posiadających
+ 1 (w
1 OP
1 OP
orzeczenie PPP
OREW)
Liczba uczniów
0
0
1
0
2
3
70
69
20 SP 22 SP
38
4
posiadających
1 OP
5 OP
opinię PPP
Liczba uczniów
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
posiadających
opinię o
potrzebie
WWR
Dyrektorzy
ustrońskich
placówek
oświatowych
w
roku
szkolnym
2018/2019
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 (Cieszyn, Skoczów) w
2018/2019 (ilość dzieci: 8) wyniosły 51.430,63 zł
Refundacje kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych poza Ustroniem, do których uczęszczają
dzieci z Ustronia na rok szkolny 2018/2019:
Przedszkola publiczne

Przedszkola niepubliczne

ilość dzieci - średnia: 6 dzieci miesięcznie

ilość dzieci - średnia: 25 dzieci miesięcznie

kwota ogółem: 44 363,44 zł

kwota ogółem: 167 116,90 zł

Refundacje kosztów dla innych placówek oświatowych na terenie Miasta:
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Ustroniu:
Dotacja za okres 1.09.2018 r. – 31.08.2019 r.: 710.161,97 zł
Ilość dzieci – średnia: 68 dzieci miesięcznie
ZDZ Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Ustroniu:
Dotacja za okres 1.09.2018 r. – 31.08.2019 r.: 43.465,58 zł
Ilość uczniów – średnia: 13 uczniów miesięcznie.
Programy pomocowe dla szkół i przedszkoli
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Wyprawka szkolna
W roku 2018/2019 r. z realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” skorzystało 6
uczniów na łączną kwotę 1 805,00 zł.
Wyprawka szkolna skierowana była do:
• 3 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (klasa III szkoły
podstawowej),
• 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (klasa I i II branżowej szkoły I
stopnia),
• 2 uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (technikum).
Stypendia naukowe
W oparciu o Regulamin stypendium motywacyjnego dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe wypłacono stypendia 42 uczniom na wniosek dyrektorów szkół na kwotę 8 400,00 zł (w dwóch
transzach).
Kształcenie młodocianych
O refundację kosztów z tytułu kształcenia pracowników
2018 r. ubiegało się 19 pracodawców w sprawie 21 młodocianych.
Do czerwca 2019 r. o refundację wystąpił 1 pracodawca na 1 ucznia.
W sumie wypłacono: 146 983,44 zł (2018 r.) + 8081,00 zł (2019 r.).
Wyniki sprawdzianów i egzaminów
Szkoła

młodocianych

na

G-1

G-2

Historia i WOS

59 %

55 %

Język polski

67 %

63 %

Przedmioty przyrodnicze

51%

47 %

Matematyka

49 %

40%

J. obcy (podst.)

67 %

62 %

J. obcy (rozszerz.)
Cz. III Język niemiecki

51 %

45 %

J. obcy (podst.)

100 % ( jeden zdający)

-

J. obcy (rozszerz.)

100 % ( jeden zdający)

-

Cz. I Humanistyczna

Cz. II Matematyczno – przyrodnicza

Cz. III język angielski
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Szkoła

SP-1

SP-2

SP-5

SP-6

63,5%

SP-3
z OP
69,8%

Język polski

70,9%

62,0%

66,0%

Matematyka

51,0%

48,8%

52,6%

44,5%

44,0%

J. angielski

65,8%

65,2%

55,2%

51,1%

65,0%

J. niemiecki

75,0%

-

-

-

-
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Działalność inwestycyjna i planowanie
przestrzenne w roku 2019
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2019 r. drogi powiatowe i gminne – 147,215 km. Drogi
asfaltowe stanowiły na początku roku 83,43 % wszystkich dróg, a pod koniec 83,45 %. Drogi utwardzone
stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 88,55 % na dzień 1 stycznia 2019 r. i 88,65 % na dzień 31
grudnia 2019 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 – 110,796 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 2019 r. wynosiła 4,414 km.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek i koniec 2019 r. wynosiła 105,2 km. W przypadku sieci
kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 112 km na początku oraz 114,1 km na koniec roku.
Dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej przedstawiają się następująco: liczba podłączeń wodociągowych do
budynków – 3389 szt., liczba podłączeń kanalizacyjnych do budynków – 3052 szt.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2019
− Drogi publiczne
W roku 2019 wykonano roboty remontowe i inwestycyjne na drogach miejskich i powiatowych w ilości:
16 724,42 m2 i wartości 4.960.761,79 zł.
− Gospodarka wodno-kanalizacyjna
W roku 2019 nie dokonano rozbudowany sieci wodociągowej. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z
przyłączami o długości 2 101 m wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1 213 m2
oraz w oparciu o umowy przyrzeczone przyjęto na majątek Gminy 713 m sieci kanalizacji sanitarnej,
wybudowanej przez prywatnych inwestorów.
− Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków
W roku 2019 wykonano roboty budowlane polegające na zmianie lokalizacji kontenerowej stacji zlewnej
ścieków oraz dokumentację techniczną budowy instalacji odgromowej zbiornika biogazu oraz
przeniesienia szafy sterowniczej poza strefy zagrożenia wybuchem do budynku maszynowni na terenie
Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej. Wartość powyższych zadań wyniósł 543 638,00 zł.
− Oświetlenie uliczne
W roku 2019 wykonano linie oświetlenia zewnętrznego ulic o długości 826,8 m, w tym zamontowano 19
opraw oświetleniowych. Wartość zrealizowanego oświetlenia ulicznego to kwota 114 361,08 zł.
− Obiekty kubaturowe
W roku 2019 w przedszkolach wykonano prace modernizacyjne o wartości 398.827,70 zł.
W roku 2019 w żłobku wykonano prace modernizacyjne o wartości 687.633,51 zł.
W roku 2019 w szkołach wykonano prace modernizacyjne o wartości 1.447.847,47 zł.
W roku 2019 w Miejskim Domu Spokojnej Starości wykonano prace modernizacyjne o wartości
238.986,59 zł.
Wartość powyższych prac modernizacyjnych na obiektach kubaturowych wyniosła 2.773.295,27 zł
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Planowanie przestrzenne
W roku 2019 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 12,41 % powierzchni
gminy. Obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Ustroń przyjęte zostało Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr X/132/2019 z dnia 26 września 2019 r.
W 2019 r. uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
- dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała
i Orłowa, zatwierdzony Uchwałą NR V/74/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28.03.2019 r.;
- dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej,
Pod Grapą oraz góry Czantoria - etap 1 – zatwierdzony Uchwałą NR VI/79/2019 Rady Miasta Ustroń z
dnia 25.04.2019 r.
W 2019 r. wydano 31 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły
głównie budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej.
Wydano 157 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 135 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, 10 decyzji dotyczących zabudowy usługowej i 12 decyzji dotyczących innej zabudowy, a
przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy to 2 - 3 miesiące.
Ponadto wydano zaświadczenia o braku planu lub przeznaczeniu nieruchomości
w planie
zagospodarowania, a także wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ilości
519.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna w roku
2019
W zasobach mieszkaniowych Miasta Ustroń na dzień 31.12.2019 r. znajdowało się 18 budynków
mieszkalnych, o łącznej liczbie 200 lokali oraz 3 lokale wynajęte w budynku SM „Zacisze” w Ustroniu.
Ogółem Miasto Ustroń posiada 203 lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni użytkowej 7.527,82 m2.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 37,0 m2.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. było 38 gospodarstw domowych oczekujących na lokal z mieszkaniowego
zasobu gminy, w tym 23 gospodarstwa na najem socjalny lokalu i 3 gospodarstwa oczekujące na lokal w
ramach realizacji wyroków eksmisyjnych. W trakcie 2019 r. na listę oczekujących na lokal z mieszkaniowego
zasobu gminy wpisano 20 gospodarstw, w tym 10 na najem socjalny lokalu i 1 w ramach realizacji wyroków
eksmisyjnych. Czas oczekiwania na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy wynosił w 2019 r. około 2 – 3 lat.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie
183.686,63 zł, a płatności dotyczyły 69 mieszkań.
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 124.650,49 zł, których beneficjentami było
131 osób. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe oraz wydatki ponoszone na utrzymanie
lokalu. Wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego kształtowała się pomiędzy 30,93 zł (najniższy
dodatek), a 407,10 zł (najwyższy dodatek).
W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 r. wykonano:
1. Modernizację wewnętrznej instalacji gazowej wraz z piecem c.w.u oraz instalacji wodno –
kanalizacyjnej w 2 lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Cieszyńskiej V,
2. Modernizację wewnętrznej instalacji gazowej wraz z piecem c.w.u oraz instalacji wodno –
kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku przy ul. Cieszyńskiej VII,
3. Modernizację dymowego przewodu kominowego dla lokalu mieszkalnego znajdującego się w
budynku przy ul. 3 Maja 16,
4. Modernizację schodów wejściowych i spocznika wraz z wykonaniem zadaszenia nad spocznikiem
budynku przy ul. Daszyńskiego 64c,
5. Dobudowę dymowego przewodu kominowego dla lokalu mieszkalnego znajdującego się w
budynku przy ul. Kuźniczej 5,
6. Modernizację dymowego przewodu kominowego dla lokalu mieszkalnego znajdującego się w
budynku przy ul. Daszyńskiego 52,
7. Modernizację przewodów kominowych w 3 lokalach mieszkalnych, modernizację ogrzewania w 2
lokalach mieszkalnych oraz modernizacje 2 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy
ul. Papiernia 4,
Oprócz zadań inwestycyjnych w trakcie 2019 r. dokonano remontu 21 lokali mieszkalnych znajdujących się
w budynkach przy ul. 3 Maja 16, Cieszyńskiej V i VII, Konopnickiej 38, Lipowskiej 127, Chabrów 12,
Daszyńskiego 52, Kuźniczej 5, Wantuły 47 i Granicznej 25. Przedmiotem remontów było:
1. remont kapitalny 12 mieszkań: 3 Maja 16 – lokal nr 4, 5, 11 i 12, Cieszyńska 5 – lokal nr 5 i 17,
Cieszyńska VII lokal nr 10, Konopnickiej 38 lokal nr 15, Kuźniczej 5 lokal nr 8, Daszyńskiego 52 – lokal
nr 1 i 15, Wantuły 47 lokal nr 2 polegający na wymianie okien, drzwi, instalacji wod - kan, instalacji
elektrycznej, malowaniu, położeniu podłóg,
2. wymianie drzwi wejściowych w 3 lokalach: Lipowska 127 lokal nr 2, Chabrów 12 lokal nr 15 i
Daszyńskiego 52 lokal nr 12,
3. wymianie okien w 3 lokalach: Kuźnicza 5 – 1 okno, Daszyńskiego 52 - 2 okna,
4. naprawa instalacji c.o. w lokalu przy ul Granicznej 25/1,
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5. remont 5 -ciu pieców kaflowych w budynkach: przy ul. Daszyńskiego 52 3 piece i 3 Maja 16 - 2 piece
Oprócz prac przeprowadzonych w lokalach wykonano: izolację poziomą ścian zewnętrznych w budynku przy
ul. 3 Maja 16, naprawę dachu na budynku przy ul. Kuźniczej 5, wymianę kanalizacji deszczowej,
odprowadzenie wód opadowych oraz remont chodnika przy budynku przy ul. Cieszyńskiej V.
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Przedsiębiorcy w roku 2019
Liczba złożonych spraw przez przedsiębiorców w CEIDG to: 940 wniosków w tym: założenie działalności 89,
zakończenie działalności 66, zawieszenia działalności 133, wznowienie działalności 74, zmiany we wpisie
572 wniosków.
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Transport w roku 2019
W roku 2019 kontynuowano prowadzenie miejskiej linii komunikacyjnej Ustroń Lipowiec – Ustroń Dobka
Ślepa, poszerzając jej bieg o przystanek komunikacyjny Ustroń Centrum - ul. K. Kojzara, co pozwoliło na
połączenie dzielnic z centrum miasta oraz połączenie linii z liniami powiatowymi. Linia miejska jest w ciągłej
ewolucji, odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu. Wydano 15 postanowień opiniujących zmiany
rozkładów jazdy linii powiatowych. W roku 2019 wydano 19 licencji Taksi.
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Sprawy obywatelskie w roku 2019
Program współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 stanowiący załącznik do
Uchwały Rady Miasta Ustroń nr XL/521/2018 z dnia 18 października 2018 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, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z póź. zm.);

4)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5)

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

6)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

7)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

8)

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

9)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

10)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

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 2019 ogłoszono III edycje otwartych konkursów ofert. W edycji I ogłoszono konkurs na 35 zadań,
złożono 33 oferty przez 25 organizacji pozarządowych. Dwie oferty zostały odrzucone ze względu na braki
formalne i błędy finansowe, a na dwa inne zadania nie złożono ofert. W rezultacie podpisano 31 umów. W
II edycji ogłoszono konkurs na 14 zadań, złożono18 ofert przez 13 organizacji z którymi następnie podpisano
umowy na realizację zadań. W III edycji ogłoszono konkurs na 5 zadań, złożono 5 ofert przez 4 organizacje.
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Dokonano pozytywnej oceny wszystkich złożonych ofert. W efekcie zawarto 5
umów na realizacje zadań publicznych. W 2019 roku zawarto łącznie 50 umów z 33 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 2019 r. nie złożono żadnych ofert wspólnych oraz nie
zrealizowano żadnych umów o partnerstwie.
Ogólne środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych przedstawia poniższa tabela:
2019 r.

Przyznana dotacja

Zwrot

Środki własne

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
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej
Turystyka i Krajoznawstwo

203 500,00

--

155 855,80

8 000,00

39,40

0,00

9 000,00

--

23 060,00

4 000,00

--

1 000,00

3 000,00

--

4 500,00

112 990,00

9,39

17 000,00

130 800,00

346,70

54 344,40

160 000,00

--

45 310,00

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:

471 000,00

500,00

300 756,38

1 102 290,00

895,49

601 826,58

91

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019

Biblioteka publiczna w roku 2019
W gminie w 2019 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 2019 r. wynosił - 49 142 woluminów oraz 723 książek mówionych na płytach
cd (audiobooków). W 2019 roku zakupiono 2352 książek oraz 95 książek mówionych, 245 woluminów
wprowadzono jako dary. W ramach programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek" uzyskano dodatkowe środki na zakup książek w wysokości :17 142 zł.
W ciągu całego roku zarejestrowano 3665 czytelników, którzy dokonali 59 371 wypożyczeń (książki, gazety,
książki audio). Placówki całej sieci bibliotecznej odwiedzono 29 708.
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: 11 425. W
2019 r. biblioteka zorganizowały szereg wydarzeń, mających na celu promocję czytelnictwa, w których brało
udział 1360 osób. Przeprowadzono także 21 lekcji bibliotecznych.
Do ciekawszych wydarzeń organizowanych przez bibliotekę można zaliczyć -„Moje emocje” (2 tygodniowy
wakacyjny cykl zajęć dla dzieci), warsztaty dla dzieci i młodzieży „Międzyszkolny turniej debat oksfordzkich”,
„Dzień pluszowego misia” – program zaprezentowany we wszystkich przedszkolach i żłobkach w mieście,
warsztaty szycia Narodowe Czytanie, Noc Muzeów – gra terenowa „Tajemnice Biblioteki”, wakacyjny
kiermasz książki używanej, spotkania autorskie z Anną Cieplak, Markiem Krajewskim, Dariuszem Zalegą,
Andrzejem Hermanowiczem, Maciejem Szymanowiczem, Janem Pichetą i Grażyną Staniszewską oraz inne
spotkania (historyczne, podróżnicze itd..). W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, który miał 8 spotkań
w 2019 r.
Statystyka roku 2019 w Bibliotece Publicznej w Ustroniu
LICZBA ZAREJSTROWANYCH CZYTELNIKÓW
2015

2016

2017

2018

2019

Centrala

2366

2387

2412

2464

2369

Filia Nr 1

691

622

696

546

643

Filia Nr 2

894

972

733

700

653

RAZEM

3951

3981

3841

3710

3665

LICZBA WYPOŻYCZEŃ (KSIĄŻKI, GAZETY ,KSIĄŻKI AUDIO)
2015

2016

2017

2018

2019

Centrala

48 780

48 835

48 674

50 318

51 762

Filia Nr 1

3901

3255

3561

3936

4 442

Filia Nr 2

4752

4607

3899

3672

3 167

57 433

56 697

56 134

57 926

59 371

RAZEM
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LICZBA ODWIEDZIN CZYTELNIKÓW
2015

2016

2017

2018

2019

Centrala

25 356

23 488

23 858

24 328

24 813

Filia Nr 1

2633

2237

2521

2 386

2 859

Filia Nr 2

2422

2824

2185

2 190

2 036

30 411

28 549

28 564

28 904

29 708

RAZEM

W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała kwotę w wysokości:
614.600 zł.
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Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w roku 2019
W 2019 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane i dodatkowe imprezy w budynku MDK, coroczne
działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku.
W minionym okresie odbyło się 134 różnych tematycznie imprez, w tym 49 koncertów, 37 spektakli
teatralnych, 38 warsztatów, 8 miejskich konkursów, przeglądów i turniejów, był 1 bal i 1 młodzieżowy
wieczorek taneczny oraz 57 innych przedsięwzięć (spotkania, zebrania, wykłady, jubileusze, spotkania
przedwyborcze, debaty, prelekcje, prezentacje, próby zespołów młodzieżowych, zakończenia roku
szkolnego, kiermasze itp.).
Wiosną zorganizowano 2 edycje Ustrońskich Targów Staroci, od maja impreza nabrała comiesięcznego
wymiaru plenerowego na ustrońskim targowisku.
W czerwcu w amfiteatrze odbył się IX 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 .
Zorganizowano „Ferie i wakacje z „Prażakówką” w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp.
W budynku MDK zajęcia prowadziło Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, działała Estrada Ludowa
"Czantoria" i Kameralny Zespól Wokalny "Ustroń", były dostępne zajęcia pilatesu, spotykały się koła
emerytów i kombatantów, funkcjonował Pub "Angels".
W wydarzeniach organizowanych przez MDK "Prażakówka" wzięło udział ok. 45 tys. osób , w tym blisko
45 % mieszkanek i mieszkańców Ustronia.
W ramach większych działań remontowych: w MDK wymalowano sale nr 7,8,10
i pomieszczenia kasowe, naprawiono awarię sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz
częściowo wymieniono tę sieć( piony, zawory bezpieczeństwa), zmieniono instalację elektryczną
w warsztacie konserwatora, wymieniono wszystkie (12 szt.) skrzynki hydrantowe z wyposażeniem,
zabudowano główny wyłącznik prądu itd.
W amfiteatrze wymieniono wózki jezdne w bramach przesuwnych i siłowniki w bramie skrzydłowej,
umyto powłokę elastyczną zadaszenia widowni i sceny( corocznie) W ramach prac własnych
zamocowano barierki stalowe zabezpieczające stromą skarpę boczną widowni amfiteatru oraz
odbudowano tylnią część fontanny zniszczoną po naprawie awarii instalacji wodnej, zakonserwowano
i pomalowano wszystkie rzeźby w Parku Kuracyjnym itd.
Zatrudnienie w MDK - 10 osób w wymiarze 8,25 etatu.

94

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019

Muzeum Ustrońskie w roku 2019
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, na potrzeby działalności Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum pozyskało
środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 9 tys. złotych (na organizację
„Industriady 2019”), jak również z Miasta Ustroń, otrzymało 4 tys. złotych (na wydanie katalogu
fotograficznego „Strój ludowy noszony w Ustroniu”.) W ramach Projektu „Cyfrowy Ustroń”
przygotowano do digitalizacji ponad 43 000 obiektów.
W 2019 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w Muzeum Głównym jak również w
Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”. W Muzeum Głównym zorganizowano 10 wystaw czasowych (7
wernisaży), 3 koncerty i 23 spotkania o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw, spotkania
autorskie, jubileusze, itp.). w których wzięło udział 4272 osób. Wszystkie te imprezy miały charakter
interdyscyplinarny.
W oddziale zorganizowano 26 spotkań – łącznie z wystawami, koncertami, wycieczkami, warsztatami,
spotkaniami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wyjazdami do Teatru – Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie.
Pozyskano 160 eksponatów, przeprowadzono konserwację 99 eksponatów.
W 2019 Muzeum zwiedziło 12 309 osób. Z karty rabatowej: Wisła, Ustroń...zostanę dłużej – dostaję
więcej skorzystało 23 osób. Od stycznia do końca grudnia stronę internetową obejrzało 118 502
zainteresowanych. Sprzedano: 577 biletów szkolnych (po 3 zł) , 3175 bilety ulgowe (po 4 zł), 1909
normalnych po 6 zł. W grupach zorganizowanych: 806 bilety po 3 zł, 297 biletów po 4 zł, 509 biletów
po 6 zł.
W 2019 Oddział Muzeum odwiedziły 1233 osoby. Sprzedano 225 bilety ulgowe, 108 normalnych, 19
rodzinnych.
Największą część kosztów stanowiły opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe, zakup nowego
systemu montażu ekspozycji oraz remont i oddanie do użytku Domku Pracy Twórczej. Wypłacono jedną
nagrodę jubileuszową.
Muzeum wraz z oddziałem zatrudniało łącznie: 8 osób.
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Spółki komunalne w roku 2019
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu zostało utworzone na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Ustroniu z dnia 28.01.1999 r. nr V/61/99 oraz uchwały nr VII/80/99. W dniu 26 lutego 1999 roku
w Kancelarii Notarialnej Ewy Nogackiej został sporządzony akt notarialny spółki. Spółka została
zarejestrowana 15 marca 1999 roku w sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy sygn. akt
VI Ns - Rej. H 275/99 RHB 3436.
Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1.05.1999 roku po uprzedniej likwidacji Zakładu Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych. Początkowo kapitał zakładowy spółki wynosił 1.454.500,00 złotych i dzielił się na 14.545
udziałów po 100,00 złotych. W dniu 14.01.2002 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem
0000080311. W wyniku dokonanych zmian stan kapitału zakładowego na 30.06.2014 r. wynosił
3.897.300,00 złotych i dzieli się na 38.973 udziały po 100,00 złotych każdy.
Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Ustroń.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy, natomiast Rada Nadzorcza składa się z trzech osób.
Prowadzona 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 i Brennej, 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,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
• Plakatowanie miasta.
• Sprzątanie przystanków autobusowych.
• Usługi na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
• Wykonywanie i naprawa ławek parkowych.
• 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.
Podział przychodów
Wykonanie przychodów wg podmiotów gospodarczych w latach:
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Przychody uzyskane z
Miasta Ustroń

Przychody uzyskane od
pozostałych
podmiotów

Rok

Przychody ogółem

2017

6.469.717,00 zł

4.698.063,00 zł

1.771.654,00 zł

2018

7.344.393,00 zł

5.185.031,00 zł

2.159.362,00 zł

2019

8.417.583,00 zł

6.428.389,00 zł

1.989.194,00 zł

Ilości odpadów w tonach:
Lata

Ogółem

Przedsiębiorstwo Komunalne

2017

10.315

9.420

2018

9.586

8.550

2019

11.844

10.718

Rok 2017
Przyjęto ogółem
10.315 Mg odpadów komunalnych, z tego z Ustronia 9.420 Mg
252,96 Mg odpady 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 m 3 fekalii i przekazano na Oczyszczalnię Ścieków.
Wyprodukowano 14.704 GJ ciepła.
Sprzedano 1.180,60 Mg odpadów segregowanych.
Rok 2018
Przyjęto ogółem:
9.586,00 Mg odpadów komunalnych, z tego z Ustronia 8.550 Mg
229,64 Mg odpady z koszy ulicznych,
5,16 Mg materiały budowlane zawierające 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 m 3 fekaliów i przekazano na Oczyszczalnię Ścieków.
Wyprodukowano 13.315 GJ ciepła.
Sprzedano lub przekazano do zagospodarowania 620,56 Mg odpadów segregowanych.
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Rok 2019
Przyjęto ogółem:
11 844,19 Mg odpadów komunalnych, z tego z Ustronia 10 718,35 Mg
185,30 Mg odpady z koszy ulicznych,
4,02 Mg materiały budowlane zawierające azbest,
0,54 Mg baterii i przekazano do unieszkodliwienia,
25,00 Mg urządzeń elektrycznych i przekazano do utylizacji,
808,80 Mg odpadów wielkogabarytowych,
1 552,32 Mg gruzu,
465,28 Mg odpady budowlane z remontów
130,32 Mg popiołu,
1 200,96 Mg odpadów biodegradowalnych,
11,47 Mg zużytych opon,
5 200,37m 3 fekalii i przekazano na Oczyszczalnię Ścieków.
Wyprodukowano 11.279 GJ ciepła.
Sprzedano lub przekazano do zagospodarowania 731,98 Mg odpadów segregowanych.

Nakłady na inwestycje i remonty:
Rok

Inwestycje

2017

338.616,00

2018

216.597,00

2019

170.150,98

Zatrudnienie:
Rok

Pracownicy
w etatach

Poborowi

Ogółem

2017

54,58

0,00

54,58

2018

52,62

0,00

52,62

2019

52,23

0,00

52,23

Podejmowane inicjatywy:
1. Konkurs Ekologiczny dla Szkół:
2017 roku XV edycja – zebrano 12,8 ton surowców,
2018 roku XVI edycja – zebrano 23,3 ton surowców,
2019 roku – przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami szkół nad zmianą formy
przeprowadzenia kolejnych edycji konkursu ekologicznego.
2. Spółka umieściła swoje reklamy w:
− Kalendarzu Ustrońskim
− Pamiętniku Ustrońskim
Reklama firmy znajduje się na portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl oraz na własnej stronie
internetowej www.pk.ustron.pl
3. Na zlecenie Sądu Rejonowego w Cieszynie zatrudniała i zatrudnia osoby skazane.
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Kolej Linowa Czantoria działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
której jedynym 100%-owym udziałowcem jest Gmina Ustroń..
W roku 2019 Kolej Linowa prowadziła działalność, której głównym źródłem przychodów były przewozy
pasażerskie koleją linową z dolnej na górną stację ( 853 m npm.), znajdującą się na zboczu Góry Czantoria.
Przewozy te stanowiły ponad 50% przychodów Spółki, a na ilość przewiezionych koleją osób ma określony
wpływ frekwencja w sezonach zimowych, która z uwagi na wysoką niestabilność warunków
atmosferycznych zmienia się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób..
Przychody:

1
2
3
4
5
6
7

Struktura
przychodów
Przewóz koleją
linową
Przewóz
wyciąg. narc.
Przejazd torem
saneczkowym
Staw kajakowy
Usługi parking
strzeżony
Pozostałe usługi
najmu
Gastronomia
Ogółem

2018

2019

Udział %

Różnica w złotych

5 100 922,64

5 463 256,60

52,37

362 333,96

1 152 554,20

1 678 484,72

16,09

525 930,50

729 709,83

734 837,04

7,04

5 127,21

17 355,54
193 107,39

16 811,14
293 036,52

0,16
2,81

- 544,40
99 929,13

502 980,78

503 235,98

4,82

255,20

1 194 738,81
8 891 369,19

1 742 818,41
10 432 480,41

16,71
100,0

548 079,60
1 541 111,22

2018
468 573

2019
496 015

Różnica
27 442

Rok
Ilość przewiezionych osób

Od czerwca 2019 roku Zarząd Spółki jest dwuosobowy, 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 imprez ważnych dla rozwoju lokalnej społeczności m.in. przedszkola, szkoły i stowarzyszenia.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu, działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
której jedynym udziałowcem jest Gmina Ustroń. Zarząd Spółki jest jednoosobowy, natomiast Rada
Nadzorcza składa się z trzech osób.
TBS w Ustroniu Sp. z o.o. jest podmiotem realizującym politykę mieszkaniową Miasta.
sNa dzień 31.12.2019 r. Spółka pełniła 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. - 14 lokali,
4) Wspólnoty mieszkaniowe w Ustroniu: ul. Orzechowa 12 (5 lokali) i ul. Parkowa 6
(4 lokale) - w zarządzie.
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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 roku 2019 nie występowało zadłużenie w przedziałach powyżej roku, od 6 do 12 miesięcy i od 3 do 6 mcy. W przedziale od 1 do 3 miesięcy wynosiło 5.388,26 zł i wynikało z braku zapłaty czynszu z nieruchomości
pochodzącej z aportu. Co do ww. kwoty trwa postępowanie sądowe.
Od lipca 2019 r. Spółka dokonała zmiany wysokości czynszów (dla os. przy ul. Dworcowej wzrost czynszu o
0,98 zł/m2, dla os. 700-lecia – ul. Fabryczna wzrost o 0,97 zł/m2). Stawki czynszu w lokalach pochodzących
z aportu nie uległy zmianie. Uzyskana kwota wpłynęła na wzrost przychodów ze sprzedaży w roku 2019 o
kwotę ok. 30.000,00 zł (za 6 miesięcy). Poprzednia zmiana wysokości czynszów miała miejsce w 2015 roku.
Głównym uzasadnieniem konieczności podwyżek, poza wzrostem bieżących kosztów utrzymania zasobu
było spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania kredytu w banku BGK na nową inwestycję – budowa
osiedla przy ul. Kościelnej. Cel do spełnienia to m.in. podwyższenie w Spółce stawki amortyzacji z 0,5% do
0,75%. Roczny koszt z tym związany to kwota 60.000,00 zł. Podwyżka czynszów pozwoli zbilansować ten
koszt w roku 2020 przy założeniach utrzymania pozostałych kosztów na obecnym poziomie.
Decyzją poprzedniej Rady Miasta, Spółka została zapewniona o podwyższeniu kapitału zakładowego o
2.000.000 zł. Z ww. kwoty otrzymano środki w wysokości 1.000.000 zł.
We wrześniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Budżetu Miasta Ustroń w roku 2020
przedsięwzięcia wieloletniego - Budowa osiedla w Ustroniu przy ul. Kościelnej o brakującą kwotę 1.000.000
zł. Podwyższenie kapitału Spółki o ww. wartość pozwoli na rozliczenie straty z lat ubiegłych, co jest kolejnym
warunkiem uzyskania kredytu w Banku BGK.
Spółka zawarła umowę z Gminą Ustroń o podwyższenie kapitału do dnia 31.12.2020 r.
Spółka w dniu 30.09.2019 r. złożyła wniosek o kredyt w Banku BGK na dofinansowanie inwestycji - Budowa
osiedla przy ul. Kościelnej i dniu 15.12.2019 r. uzyskała pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.
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 2019 to 289.589,22 zł. Zadłużenie na koniec
roku 2019 to 2.603.367,90 zł. Termin zakończenia kredytu 2031 rok. Spłaty w roku 2019 r. średnio 24.132,44
zł/miesiąc do 25 każdego miesiąca.
Termy Ustroń działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina
Ustroń. Zarząd Spółki jest jednoosobowy, natomiast Rada Nadzorcza składa się z trzech osób.
Spółka Termy Ustroń powstała jako gminna spółka celowa mająca za zadanie przeprowadzić proces
inwestycyjny, dotyczący budowy term (basenów wraz z infrastrukturą towarzyszącą) zlokalizowanych na
terenie miasta Ustronia.
W 2019 roku ustalono możliwości realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu kompleksu basenów w
Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w trzech alternatywnych lokalizacjach.
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Przedstawiono skutki (w tym finansowe) przyłączenia do Spółki infrastruktury
sportowej Miasta Ustroń wraz z prezentacją możliwości funkcjonowania tej infrastruktury w partnerstwie
publiczno-prywatnym.
Dokonano analiz kosztów stałych inwestycji oraz możliwości zastosowania alternatywnych technologii w
procesie dostarczania energii.
We wrześniu 2019 r. przedstawiono wizualizację obiektu, analizę potencjalnych lokalizacji obiektu
basenowego, a także ocenę stanu technicznego jednej z lokalizacji.
W październiku 2019 r. została opracowana analiza możliwości wydzielenia basenu z halą sportową z
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego jako samodzielnego obiektu.
Od momentu rozpoczęcia działalności Spółka nie osiągała przychodów, a jedynie ponosiła koszty
przygotowania dokumentacji (projektowej, kosztorysowej, marketingowej etc.), a także koszty osobowe.
Finasowanie działalności Spółki opiera się wyłącznie w oparciu o dokapitalizowanie podmiotu przez Gminę
Ustroń. W związku z tym, końcem 2019 roku podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu działalności.
Po okresie zawieszenia (maksymalnie 24 m-ce) zakładane jest dalsze funkcjonowanie Spółki.
Zarząd został zobowiązany do rozpoczęcia podejmowania czynności zmierzających do skutecznego
zawieszenia działalności.
Zarząd Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2019 r. oraz zostały rozwiązane
umowy o pracę i zlecenia z osobami świadczącymi te usługi.
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Budżet obywatelski w roku 2019
Rada Miasta Ustroń dnia 28 marca 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2020 rok.
Zgodnie z § 9 załącznika w/w uchwały Burmistrz Miasta Ustroń dnia 29 marca 2019 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 oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta. Dostępne były również wykazy ulic obejmujące poszczególne
Osiedla. Na stronie internetowej umieszczony był do wypełnienia formularz zgłoszeniowy w wersji
elektronicznej.
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
01.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia wniosku online za pomocą
urządzeń 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. W wyznaczonym terminie wpłynęły 23
wnioski. Komisja weryfikacyjna składająca się z przedstawicieli Burmistrza Miasta, Rady Miasta i Zarządów
Osiedli skierowała pod głosowanie 22 projekty (1 projekt uzyskał ocenę negatywną), z których w dwóch
osiedlach (Ustroń Poniwiec i Ustroń Centrum) ze względu na tylko jeden zgłoszony projekt głosowanie nie
odbyło się i automatycznie projekty zostały skierowane do realizacji w roku 2020. W pozostałych osiedlach
w wyniku głosowania, które odbyło się w dniach od 01 września do 15 września 2019 roku do realizacji
przeszły następujące projekty:
LISTA REKOMENDOWANYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI W 2020 ROKU
Nazwa Osiedla
Hermanice

IdProjektu
BOU21

Tytuł projektu
Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej

Łącznie
40 000,00 zł

2

Lipowiec

BOU11

Nowoczesna pracownia multimedialna

40 000,00 zł

3

Nierodzim

BOU04

Zostań szkolnym programistą

28 000,00 zł

4

Nierodzim

BOU09

Bezpieczni na szóstkę

12 000,00 zł

5

Centrum

BOU05

Plac zabaw dla dzieci

40 000,00 zł

6

Poniwiec

BOU20

Aktywny Poniwiec - kontynuacja zajęć na basenie

40 000,00 zł

7

Ustroń Dolny

BOU03

Świetlica- mały świat dziecka

39 114,64 zł

8

Ustroń Górny

BOU16

Świetlica – nowoczesna, kolorowa i bezpieczna przestrzeń
dla każdego ucznia

39 960,00 zł

Lp.
1
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9

Polana

BOU01

Plac zabaw dla dzieci w Dobce

40 000,00 zł

10

Zawodzie

BOU19

Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie

40 000,00 zł

Przedstawienie graficzne oddanych głosów na projekty w poszczególnych osiedlach:
500
450
400
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300
250
200
150
100
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Osiedle
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Osiedle
Lipowiec

Osiedle
Nierodzim

Osiedle Ustroń
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6%
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Osiedle Polana
5%

Osiedle Ustroń Osiedle Ustroń Osiedle Polana
Dolny
Górny

Osiedle Hermanice
14%

Osiedle Ustroń
Dolny
26%

Osiedle Zawodzie
6%

Osiedle Lipowiec
26%

Osiedle Nierodzim
17%
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Straż Miejska w Ustroniu w roku 2019
Straż Miejska Ustroń w roku 2019 podejmowała następujące działania:
•

ilość kontroli w tym kontrole własne oraz ilość przyjętych zgłoszeń interwencyjnych od
mieszkańców i turystów.

W 2019 roku przeprowadzono 410 kontroli , w tym 331 kontroli własnych. Przyjęto 780 zgłoszeń
interwencyjnych, w tym od mieszkańców i turystów 722.
•

ilość ujawnionych wykroczeń w tym ile zastosowano pouczeń, mandatów karnych,
skierowanych wniosków o ukaranie do sądu, spraw przekazanych do innych instytucji.

Ujawniono 119 wykroczeń, zastosowano 65 pouczeń, nałożono 47 mandaty karne na kwotę 5350 zł. ,
skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu i przekazano 58 spraw do innych instytucji.
•

pozostałe działania w tym ilość założonych blokad, ilość osób doprowadzonych do izby
wytrzeźwień bądź miejsca zamieszkania, ujawnione przestępstwa, osoby ujęte i przekazane
policji, zabezpieczenia miejsca zagrożenia, przestępstw, konwoje dokumentów i pieniędzy.

Założono 21 blokad na koło pojazdu, doprowadzono 7 osób do OPPA w Bielsku-Białej bądź miejsca
zamieszkania, ujawniono 1 przestępstwo, ujęto 2 osoby i przekazano policji, zabezpieczono 3 miejsca
zagrożenia, przeprowadzono 410 konwojów pieniędzy.
•

szczegóły ważniejszych obszarów działania w tym działania w związku z ustawą o wychowaniu w
trzeźwości ( miejsca publiczne gdzie spożywany był alkohol i liczba wykroczeń)

Nałożono 2 mandaty karne na sumę 200 zł. Strażnicy miejscy w swych codziennych stałych zadaniach mają
patrole w miejscach gdzie, mogą być spożywane napoje alkoholowe. Dotyczy to szczególnie parków
miejskich , okolic niektórych sklepów, nieczynnych barów a także palcu targowego.
•

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym kontrole właścicieli nieruchomości
(m.in. posiadane pojemniki na odpady). Wywóz nieczystości płynnych (kontrole posiadanych
rachunków za wywóz). Stan utrzymania dróg i chodników.

W 2019 roku straż miejska przeprowadziła 133 kontrole sanitarno – porządkowe nieruchomości na
protokół. W trakcie kontroli są sprawdzane zasady gospodarowania odpadami stałymi i ciekłymi, porządek
w obrębie nieruchomości , nr porządkowy nieruchomości, a także warunki bytowe przy posiadaniu psa.
•

ustawa o odpadach (liczba kontroli palenisk domowych w celu eliminacji spalania odpadów)

Przeprowadzono 227 kontroli na protokół. Nałożono 11 mandatów karnych na sumę 1500 zł i udzielono 3
pouczenia.
•

ustawa o ochronie zwierząt (ilość kontroli, ujawnionych wykroczeń)

Ogólna liczba interwencji w sprawie zwierząt w tym padniętych i rannych 286
•

porządek i spokój publiczny (wykroczenia, kontrola handlujących, wywieszanie plakatów w
miejscach niedozwolonych)

Ujawniono 2 wykroczenia – udzielono pouczeń.
•

kontrola ruchu drogowego (miejsca i ilość wykroczeń, pouczeń, mandatów)

Miejsca, gdzie najczęściej straż miejska podejmuje interwencję w zakresie kontroli ruchu drogowego to: ul.
3 Maja, Ogrodowa, Traugutta, Nadrzeczna, Sanatoryjna, Szpitalna i Równica. Nałożono 25 mandaty karne i
udzielono 28 pouczeń.
•

zabezpieczenie imprez
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Zabezpieczono 50 imprez (kulturalnych, sportowych i kościelnych).
•

współpraca z instytucjami

Ogółem 68 w tym : Policja Ustroń, MOPS, UM Ustroń i Towarzystwo opieki nad zwierzętami.
Oprócz tego uczestniczono w akcjach: bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje,
bezpieczne weekendy i akcja znicz.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu w roku
2019
Na terenie miasta Ustronia działa 5 jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 1 Jednostka RatowniczoGaśnicza Państwowej Straży Pożarnej i 4 Ochotnicze Straże Pożarne (w tym 3 OSP w krajowym systemie
ratowniczo-gaśniczym):

•
•
•
•
•

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu,
Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Centrum - włączona do KSRG,
Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Nierodzim - włączona do KSRG,
Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Polana - włączona do KSRG,
Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Lipowiec.

Ogółem liczba członków zwyczajnych 179, w tym mężczyzn 155, kobiet 24, oraz członków wspierających 19
i honorowych 3.
Liczba MDP 4. Członków MDP razem 43, w tym chłopów 15, dziewcząt 28.
statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej Miasta Ustroń w latach 2018-2019:
Rok
Pożary
Miejscowe
Alarmy
zagrożenia

fałszywe

Razem

2019

47

344

104

495

2018

43

402

97

542

W 2019 roku Miasto Ustroń wypłaciło strażakom OSP Ustroń ekwiwalent w wysokości 39 880,11 zł.
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Zamówienia publiczne w roku 2019
W 2019 roku Urząd Miasta przeprowadził łącznie 43 postępowania w oparciu o ustawę Prawo Zamówień
Publicznych:
39 przetargów nieograniczonych, w tym:

•

29 przetargów, które zakończyły się podpisaniem umowy lub umów (w przypadku zamówień
podzielonych na części),

•
•
•

10 przetargów, które zostały unieważnione,
3 zamówienia z wolnej ręki,
1 zamówienie na usługi społeczne,

Na prośbę Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń-Lipowiec zostało przeprowadzone 1 postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu gaśniczego zakończone podpisaniem
umowy, gdzie zamawiającym była OSP Ustroń – Lipowiec.
Dodatkowo podmioty zewnętrzne na podstawie stosownych porozumień lub pełnomocnictw
przeprowadziły dla Miasta Ustroń 3 postępowania w trybie przetargów nieograniczonych, wszystkie trzy
zakończone podpisaniem umowy.
Wykaz przeprowadzonych zamówień publicznych w roku 2019
Nr
zamówienia
ZP.271.1.01.2019

ZP.271.1.02.2019

ZP.271.1.03.2019

ZP.271.1.04.2019

ZP.271.1.05.2019

ZP.271.1.06.2019

ZP.271.1.07.2019

Nazwa zamówienia
Remonty cząstkowe dróg i ulic
miejskich i powiatowych oraz
modernizacje nawierzchni dróg na
terenie Miasta Ustroń
Bieżące utrzymanie dróg i ulic
miejskich i powiatowych na terenie
Miasta Ustroń
Zmiana lokalizacji stacji zlewnej w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Zakupy inwestycyjne i inwestycje na
Oczyszczalni Ścieków”
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń - Termomodernizacja SP-1
Zmiana lokalizacji stacji zlewnej w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Zakupy inwestycyjne i inwestycje na
Oczyszczalni Ścieków”
Zmiana lokalizacji stacji zlewnej w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Zakupy inwestycyjne i inwestycje na
Oczyszczalni Ścieków”
Modernizacja ścieżki spacerowej w
dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja
inteligentnych solarnych ławek
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Wybrany Wykonawca

Cena brutto [zł]

EUROVIA POLSKA S.A.
361 798,25
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Pawilon Handlowo
36 587,50
Usługowy Izabela
Szarzec 43-450 Ustroń
ul. Orłowa 1
Postępowanie unieważniono

Firma Ogólno1 003 501,67
Budowlana Zdzisław
Juroszek
43-470 Istebna 1246
Postępowanie unieważniono

Firma UsługowoHandlowa Witold
Ryszka 43-450 Ustroń
ul. Katowicka 207
Część nr 1:
PPUH „WASP-BUD”
Jarosław Spandel

529 000,00

57 791,04
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miejskich w przestrzeni publicznej
współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
ZP.271.1.08.2019

ZP.271.1.09.2019

ZP.271.1.10.2019

ZP.271.1.11.2019

ZP.271.1.12.2019

ZP.271.1.13.2019

ZP.271.1.14.2019

ZP.271.1.15.2019

Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja P-1
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja Żłobka
Wykonanie dokumentacji projektowej
i prac budowlanych w ramach
projektu pn. Uporządkowanie terenu
w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i
skomunikowanie zasobów
przyrodniczych – etap I – formuła
„Zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie i wdrożenie modułu „ecmentarz” realizowanego w ramach
projektu pn. „Cyfrowy Ustroń –
informacje na wyciągnięcie ręki”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej RPO WSL na lata 20142020 Osi priorytetowej II Cyfrowe
Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie
Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
użyteczności publicznej na terenie
Miasta Ustroń – Termomodernizacja
MDSS
Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego złotowego w
wysokości 6.000.000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej
i prac budowlanych w ramach
projektu pn. Uporządkowanie terenu
w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i
skomunikowanie zasobów
przyrodniczych – etap I – formuła
„Zaprojektuj i wybuduj”
Modernizacja odcinka ok. 0,9 km
drogi powiatowej 2607 S ul.
Cieszyńska
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Kończyce Małe ul.
Jagiellońska 25a, 43-410
Zebrzydowice
Część nr 2:
108 000,00
PPUH „WASP-BUD”
Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul.
Jagiellońska 25a, 43-410
Zebrzydowice
Postępowanie unieważniono

Postępowanie unieważniono

Postępowanie unieważniono

AdBear Paulina Musialik
80-515 Gdańsk
ul. I. Krasickiego 9E/25,

17 900,00

A. Ślebioda, B. Małysz,
Z. Czakon Sp. J.
„AZBUD”
43-450 Ustroń ul.
Hutnicza 9,
Bank Spółdzielczy w
Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 6
Walasek Patryk Zakład
Usługowy „JAMPICH”
41-200 Sosnowiec ul.
Ostrogórska 32

169 960,04

Część nr 1:
AUTO-TRANS Asfalty
Sp. z o.o.
44-186 Gierałtowice

1 079 517,25

3 798 982,65

487 694,69
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ZP.271.1.16.2019

ZP.271.1.17.2019

ZP.271.1.18.2019

ZP.271.1.19.2019

ZP.271.1.20.2019

ZP.271.1.21.2019
ZP.271.1.22.2019

ZP.271.1.23.2019
ZP.271.1.24.2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w
ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na
działce drogowej nr 227/72 w
Ustroniu
Rozbudowa ul. Lipowej

Rozbudowa sieci wodociągowej
z przyłączami oraz sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w rejonie ul.
Asnyka
Przeprowadzenie digitalizacji zbiorów
Miasta Ustroń w ramach projektu pn.
„Cyfrowy Ustroń – informacje na
wyciagnięcie ręki”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej RPO WSL na lata 20142020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe
Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie
Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja Żłobka
Uruchomienie i zarządzanie Ustroń
Bike System (UBS) jako nośnika
promocyjnego miasta
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w
rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej,
Stromej, Skalica i Równica
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta Ustroń
od właścicieli nieruchomości.
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja P 1

ZP.271.1.25.2019
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ul. Ks. Roboty 80
Część nr 2:
128 472,61
INSTAL Cymorek Sp. J.
Pierściec ul. Graniczna
22,
43-430 Skoczów
INSTAL Cymorek Sp. J.
981 902,14
Pierściec ul. Graniczna
22,
43-430 Skoczów
AUTO-TRANS Asfalty
1 495 000,01
Sp. z o.o.
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 80
Postępowanie unieważniono

Konsorcjum firm:
ARCHUS Sp. z o.o.
40-144 Katowice ul.
Józefowska 5
GAMA Jacek Lipik
32-048 Jerzmanowice,
Sąspów 268

231 000,00

A. Ślebioda, B. Małysz,
166 158,01
Z. Czakon Sp. J.
„AZBUD”
43-450 Ustroń ul.
Hutnicza 9
GEOVELO Sp. z o.o.
300 000,00
70-383 Szczecin
ul. Mickiewicza 21
Pracownia
112 545,00
Urbanistyczna w
Rybniku Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul.
Wodzisławska 30
Postępowanie unieważniono
Konsorcjum firm:
EL-GAZ Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul.
W.Stwosza 11b
Bielski Zakład
Instalacyjny „EL-GAZ-S”
Marek Ścisłowski
43-300 Bielsko-Biała ul.
W.Stwosza 11b
Część nr 1:

108 379,56

49 575,00
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Zimowe utrzymanie dróg i chodników
miejskich i powiatowych na terenie
miasta Ustroń w sezonie 2019 - 2020

ZP.271.1.26.2019

ZP.271.1.27.2019

ZP.271.1.28.2019

ZP.271.1.29.2019

ZP.271.1.30.2019

ZP.271.1.31.2019

ZP.271.1.32.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej
i prac budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa Skate
Parku pod Palenicą”
Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Sanatoryjna w Ustroniu w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w
mieście”
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja P 1
(izolacja murów)
Zimowe utrzymanie dróg i chodników
miejskich i powiatowych w sektorze
nr 3 Miasta Ustroń w sezonie 2019 –
2020
Modernizacja dróg bocznych ul.
Turystycznej i Folwarcznej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja nawierzchni dróg i
chodników gminnych”

Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja SP-1
(przebudowa dachu sali
gimnastycznej)
Rozbudowa ul. Fabrycznej
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Usługi Transportowe
Kraj i Zagranica Arnold
Szczepański
43-450 Ustroń ul.
Jabłoniowa 6
Część nr 2:
Usługi Transportowe
Kraj i Zagranica Arnold
Szczepański
43-450 Ustroń ul.
Jabłoniowa 6
Część nr 3: Unieważniono

72 975,00

TECHRAMPS Sp. z o.o.
397 044,00
Sp. K.
31-990 Kraków ul.
Organki 2
Postępowanie unieważniono

Postępowanie unieważniono

Pawilon HandlowoUsługowy Izabela
Szarzec
43-450 Ustroń ul.
Orłowa 1
Część nr 1:
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe RADEX
Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul.
Cegielniana 25
Część nr 2:
Przedsiębiorstwo
WielobranżoweRADEX
Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul.
Cegielniana 25
Firma OgólnoBudowlaną Zdzisław
Juroszek w spadku
43-470 Istebna 1246
Konsorcjum firm:
INSTAL Cymorek Sp. J.

58 980,00

64 819,56

56 862,95

344 528,06

2 101 869,12
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Pierściec ul. Graniczna
22,
43-430 Skoczów
Auto-Trans Asfalty Sp. z
o.o.
44-186 Gierałtowice ul.
Ks. Roboty 80
Przedsiębiorstwo
1 819 745,82
Wielobranżowe RADEX
Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul.
Cegielniana 25
Postępowanie unieważniono

ZP.271.1.33.2019

Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z
budową ciągu pieszo-rowerowego w
Ustroniu Zawodziu – etap 3

ZP.271.1.34.2019

Wykonanie i wdrożenie modułu „eBezpieczeństwo CZK” wraz z dostawą
urządzeń realizowanego w ramach
projektu pn. „Cyfrowy Ustroń –
informacje na wyciągnięcie ręki”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej RPO WSL na lata 20142020 Osi priorytetowej II Cyfrowe
Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie
Rozwoju cyfrowych usług publicznych

ZP.271.1.35.2019

Rozbudowa sieci wodociągowej z
przyłączami oraz sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w rejonie ul.
Asnyka

BESKID INVEST
inż. Andrzej Łacek
43-470 Istebna 1241

ZP.271.1.36.2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta Ustroń
od właścicieli nieruchomości

Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
43-450 Ustroń ul.
Konopnickiej 40 – Lider
SANIT-TRANS Sp. z o.o.
43-392 Międzyrzecze
Górne 383 – Uczestnik

ZP.271.1.37.2019

Wykonanie i wdrożenie modułu „eBezpieczeństwo CZK” wraz z dostawą
urządzeń realizowanego w ramach
projektu pn. „Cyfrowy Ustroń –
informacje na wyciągnięcie ręki”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej RPO WSL na lata 20142020 Osi priorytetowej II Cyfrowe
Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie
Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego złotowego w
wysokości 2.500.000,00

Meteolab Sp. z o.o.
43-230 Goczałkowice
Zdrój
ul. Jeziorna 86

210 663,00

Bank Spółdzielczy w
Skoczowie
43-430 Skoczów
ul. Objazdowa 10
Część nr 1:

410 079,78

ZP.271.1.38.2019

ZP.271.1.39.2019
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404 793,96

2 579 880,00

301 016,58
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Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń (wykonanie instalacji pomp
ciepła

ZP.271.2.01.2019

ZP.271.2.02.2019

ZP.271.2.03.2019

Utrzymanie i konserwacja punktów
świetlnych będących własnością
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
zainstalowanych w granicach
administracyjnych Miasta Ustroń
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń - Termomodernizacja Żłobka
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń - Termomodernizacja P1
(izolacja murów)

AZBUD Sp.J. A.Ślebioda,
B.Małysz, Z.Czakon
43-450 Ustroń ul.
Hutnicza 9
Część nr 2:
AZBUD Sp.J. A.Ślebioda,
B.Małysz, Z.Czakon
3-450 Ustroń ul.
Hutnicza 9
Część nr 3:
AZBUD Sp.J. A.Ślebioda,
B.Małysz, Z.Czakon
43-450 Ustroń ul.
Hutnicza 9
TAURON Dystrybucja
Serwis S.A.
43-300 Bielsko-Biała ul.
Czechowicka 25
Firma OgólnoBudowlaną Zdzisław
Juroszek w spadku
43-470 Istebna 1246
Pawilon HandlowoUsługowy Izabela
Szarzec
43-450 Ustroń ul.
Orłowa 1

93 832,37

97 748,65

235 560,74

493 888,49

184 237,64

Wykaz przeprowadzonych zamówień publicznych (konkursów ofert) w roku 2019
Nr zamówienia
Nazwa zamówienia
Wybrany Wykonawca
Cena brutto [zł]
ZP.271.3.01.2019
Ochrona bezdomnych zwierząt
Firma Handlowa Beata
Ceny
oraz unieszkodliwienie zwłok
Kowalczyk
jednostkowe
bezdomnych zwierząt na terenie
43-400 Cieszyn ul. Cicha 10
Próg umowy
Miasta Ustroń w 2019 r
131 800,00
ZP.271.3.02.2019
Sukcesywne wyłapywanie oraz
Postępowanie unieważniono
opieka nad wolnożyjącymi kotami
na terenie Miasta Ustroń w 2019
r.
ZP.271.3.03.2109
Zarządzanie cmentarzem
Część nr 1:
9600,00
komunalnym położonym przy
Zakład Pogrzebowy Leszek
ulicy Katowickiej w Ustroniu
Kubień
43-450 Ustroń ul.
Daszyńskiego 11
Część nr 2:
2400,00
Zakład Pogrzebowy Leszek
Kubień
43-450 Ustroń ul.
Daszyńskiego 11
ZP.271.3.04.2019
Przegląd, czyszczenie oraz
Zakład Kominiarski WASZEK
Ceny
inwentaryzacja przewodów
Spółka Jawna
jednostkowe
kominowych w budynkach
43-450 Ustroń ul. Wantuły
Próg umowy
zarządzanych przez Wydział
47
15 805,00
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ZP.271.3.05.2019

ZP.271.3.06.2019

ZP.271.3.07.2019

ZP.271.3.08.2019

ZP.271.3.09.2019

Mieszkaniowy Urzędu Miasta
Ustroń
Sporządzanie projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz projektów
decyzji o warunkach zabudowy na
terenie Miasta Ustroń
Utrzymanie oznakowania
pionowego dróg miejskich i
powiatowych na terenie Miasta
Ustroń
Wykonanie kompleksowej obsługi
geodezyjnej na zadaniach
realizowanych przez Miasto
Ustroń
Obsługa oraz utrzymanie toalet
publicznych w Ustroniu

Sukcesywne wyłapywanie oraz
opieka nad wolnożyjącymi kotami
na terenie Miasta Ustroń

ARCHAS DESIGN Maciej
Zuber
43-300 Bielsko-Biała

ul. Mickiewicza 3/10
Przedsiębiorstwo
Ceny
Wielobranżowe
jednostkowe
RADEX Sp. z o.o.
Próg umowy
43-300 Bielsko-Biała
35 464,12
ul. Cegielniana 25
Postępowanie unieważniono

Stowarzyszenie Miłośników
Zabytkowej Motoryzacji
„Rdzawe Diamenty”
43-450 Ustroń ul.
Partyzantów 1
Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt „AS” Animals
Security
43-450 Ustroń ul. Rynek 4

ZP.271.3.10.2019
ZP.271.3.11.2019

Sukcesywny zakup paliwa na
potrzeby Miasta Ustroń
Sukcesywna dostawa środków
czystości dla Urzędu Miasta
Ustroń

ZP.271.3.12.2019

Sukcesywna dostawa materiałów
papierniczych i biurowych dla
Urzędu Miasta Ustroń

ZP.271.3.13.2019

Prowadzenie zajęć na basenie w
ramach realizacji Budżetu
Obywatelskiego w 2019 r.
„Aktywny Poniwiec – zajęcia na
basenie dla dzieci, dorosłych i
seniorów”
Remont kanalizacji deszczowej w
ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Rozbudowa ul. Szpitalnej
wraz z budową ciągu pieszorowerowego w Ustroniu
Zawodziu

ZP.271.3.14.2019
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Ceny
jednostkowe
Próg umowy
88 000,00

45 000,00

Ceny
jednostkowe
Próg umowy
14 520,00

Postępowanie unieważniono
MEGPOL 1 Marcin
Wawrzyczek
43-450 Ustroń ul.
Skoczowska 86
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe BESKID-PLUS
Roman Tyrna, Janusz
Cybuch, Bartosz Tyrna
Spółka Jawna
43-400 Cieszyn ul.
Towarowa 3
SwimGym Karolina
Makarewicz
43-450 Ustroń ul Dębowa
14

Ceny
jednostkowe
Próg umowy
13 474,58
Ceny
jednostkowe
Próg umowy
21 996,54

Pawilon HandlowoUsługowy Izabela Szarzec
43-450 Ustroń ul. Orłowa 1

68 064,73

39 000,00
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ZP.271.3.15.2019

Wykonanie prac polegających na
pielęgnacji drzew rosnących na
terenie Miasta Ustroń

ZP.271.3.16.2019

Wycinka drzew i krzewów oraz
frezowanie korzeni na terenie
Miasta Ustroń

ZP.271.3.17.2019

Modernizacja lokalu
mieszkalnego przy ul. Papiernia
4/3 w Ustroniu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.
„Modernizacje budynków
komunalnych”
Opracowanie dokumentacji
projektowych rozbudowy
oświetlenia w wybranych ulicach
na terenie Miasta Ustroń w
ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w mieście”

ZP.271.3.18.2019

ZP.271.3.19.2019

Wykonanie konserwacji
zabytkowych krzyży na terenie
Miasta Ustroń w ramach realizacji
Budżetu Obywatelskiego w 2019
r. „Konserwacja dwóch
zabytkowych krzyży w Ustroniu
Hermanicach”

ZP.271.3.20.2019

Budowa siłowni zewnętrznej w
ramach realizacji Budżetu
Obywatelskiego w 2019 r.
„Siłownia zewnętrzna kontynuacja” w Ustroniu
Nierodzimiu /BO/
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w rejonie
ul. Solidarności

ZP.271.3.21.2019
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Zakład Pielęgnacji i Leczenia
Drzew Parkowych i
Pomnikowych Andrzej
Suchy, Andrzej Linert s.c.
43-450 Ustroń ul. Myśliwska
9
DRWAL Wycinka i
Pielęgnacja Drzew Stanisław
Juraszek
43-382 Bielsko-Biała ul.
Czujna 24
ARCUS Wojciech Biegun
Cięcina ul. Tęczowa 13
34-350 Węgierska Górka

Część nr 1:
ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn ul. Górna
29b
Część nr 2:
ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn ul. Górna
29b
Część nr 3:
ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn ul. Górna
29b
Konserwacja Zabytków
Tadeusz Kalfas
34-350 Węgierska Górka
ul. Obrońców Węgierskiej
Górki 11

Ceny
jednostkowe
Próg umowy
119 180,00
Ceny
jednostkowe
Próg umowy
79 150,00
61 800,00

8241,00

5166,00

15 940,80

39 710,00

Postępowanie unieważniono

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe „WASP-BUD”
Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul.
Jagiellońska 25a

126 713,95
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ZP.271.3.22.2019

Budowa siłowni zewnętrznej w
ramach realizacji Budżetu
Obywatelskiego w 2019 r.
„Siłownia zewnętrzna kontynuacja” w Ustroniu
Nierodzimiu /BO/

ZP.271.3.23.2019

Modernizacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ustroniu – Lipowcu /BO/

ZP.271.3.24.2019

Opracowanie dokumentacji
projektowych instalacji c.w.u. w
obiektach edukacyjnych na
terenie Miasta Ustroń

ZP.271.3.25.2019

Zakup i dostawa
kompostowników

ZP.271.3.26.2019

Czyszczenie i udrażnianie
kanalizacji deszczowej w ul.
Szpitalnej w Ustroniu

ZP.271.3.27.2019

Termomodernizacja i
wykorzystanie energii
odnawialnej w obiektach
użyteczności publicznej na terenie
Miasta Ustroń –
Termomodernizacja MDSS
Odnowienie oznakowania
poziomego dróg powiatowych i
gminnych na terenie Miasta
Ustroń

ZP.271.3.28.2019

ZP.271.3.29.2109

ZP.271.3.30.2019

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego w Ustroniu w rejonie
góry Równica
Termomodernizacja i
wykorzystanie energii
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43-410 Zebrzydowice
Przedsiębiorstwo
14 963,19
Produkcyjno-UsługowoHandlowe „WASP-BUD”
Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul.
Jagiellońska 25a
43-410 Zebrzydowice
Usługi Budowlane Czesław
40 000,00
Cichy
43-436 Górki Wielkie
ul. Pod Zebrzydkę 23
Część nr 1:
6396,00
PPUH „INSTAL-ROGRA”
Roman Szafarczyk
43-400 Cieszyn ul. Stary
Targ 3
Część nr 2:
5166,00
PPUH „INSTAL-ROGRA”
Roman Szafarczyk
43-400 Cieszyn ul. Stary
Targ 3
Część nr 3:
3936,00
PPUH „INSTAL-ROGRA”
Roman Szafarczyk
43-400 Cieszyn ul. Stary
Targ 3
EKOBAT Maciej Chajdys
18 711,99
93-380 Łódź ul. Ofiarna
4/28
ARKAN-ASEKO-BUD
6550,00
Arkadiusz Smoła
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
ul. M. Konopnickiej 8
Postępowanie unieważniono

MK DROGI Michał
Kołodziejczyk
Żarki-Letnisko ul. Słoneczna
2b,
42-311 Poraj
Pracownia Urbanistyczna w
Rybniku Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul.
Wodzisławska 30

Cena
jednostkowa
Próg umowy
49 713,00
97 908,00

Postępowanie unieważniono
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ZP.271.3.31.2019

ZP.271.3.32.2019

ZP.271.3.33.2019
ZP.271.3.34.2019

ZP.271.3.35.2019

odnawialnej w obiektach
użyteczności publicznej na terenie
Miasta Ustroń –
Termomodernizacja MDSS
Modernizacja drogi bocznej ul.
Daszyńskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacja
nawierzchni dróg i chodników
gminnych
Wykonanie parkingu przy Szkole
Podstawowej nr 5 w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:
„Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”
Modernizacja kaplicy cmentarnej
wraz z otoczeniem
Budowa kanalizacji sanitarnej
umożliwiającej odprowadzenie
ścieków z posesji przy
ul. Skoczowskiej 129 i 131 w
Ustroniu
Modernizacja wejścia do budynku
Przychodni Zdrowia przy ul.
Mickiewicza 1

ZP.271.3.36.2019

Wykonanie renowacji pozostałych
ścian budynku w P-2 z
wykonaniem izolacji poziomej

ZP.271.3.37.2019

Dowóz uczniów
niepełnosprawnych z Ustronia do
oświatowych placówek
specjalnych poza Ustroniem, i z
powrotem do miejsca
zamieszkania w ramach zadania:
„Dowożenie uczniów do szkół”
Budowa oświetlenia ulicznego w
ciągu ul. Bocznej w ramach
zadania inwestycyjnego
pn.: „Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w mieście”

ZP.271.3.38.2109

ZP.271.3.39.2019

ZP.271.3.40.2019

Budowa oświetlenia ulicznego w
ciągu ul. Krzywaniec w ramach
zadania inwestycyjnego
pn.: „Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w mieście”
Modernizacja odwodnienia
odcinka ul. Kuźniczej /BO/
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SKAL – BRUK Marek
Adamczyk
34-300 Żywiec ul. Różana 25

96 999,52

SKAL – BRUK Marek
Adamczyk
34-300 Żywiec ul. Różana 25

63 500,00

Postępowanie unieważniono
Arkadiusz Surma
44-373 Wodzisław Śląski
ul. Osadnicza 20

99 066,57

SERVICE BUD Zbigniew
Drózd
43-450 Ustroń ul. Sportowa
7
Firma Handlowo –
Usługowa „WŁODARZ”
Janusz Włodarz
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 76
Firma Handlowa „ENDI”
Edyta Chrapek
Bażanowice ul. Zamkowa
2/8,
43-440 Goleszów

62 800,99

83 048,58

Cena
jednostkowa
Próg umowy
59 850,00

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe „ELGAWO”
Przemysław Kłósko
43-440 Goleszów ul.
Folwarczna 12
ODEON s.c. Remigiusz
Starobrat, Damian Imiela
44-105 Gliwice
ul. Łowicka 26A

50 000,08

Zakład Robót Drogowych
Kazimierz Kubok
43-440 Goleszów ul.
Tulipanów 7

28 765,79

58 550,74
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ZP.271.3.41.2019

ZP.271.3.42.2019

Dostawa 2 sztuk interaktywnych
monitorów dotykowych dla
Szkoły Podstawowej nr 3 w
Ustroniu
Uruchomienie sezonowego
lodowiska na kortach tenisowych
przy Alei Legionów w Ustroniu
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InfoLOGIC s.c. Adam Olszar,
Aleksander Olszar 43-400
Cieszyn ul. Ustrońska 20

16 900,00

Obróbka i Montaż
Urządzeń do Celów
Sportowych Wojciech
Galisz
44-337 Jastrzębie-Zdrój ul.
Cieszyńska 126A

83 409,00
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Organizacje pozarządowe w roku 2019
Raport dotyczący Organizacji Pozarządowych:
I.

Priorytetowe zadania programu współpracy Urzędu Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi obejmują:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cele główne i szczegółowe współpracy;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kultura,

zasady współpracy;
zakres przedmiotowy;
formy współpracy;
priorytetowe zadania publiczne;
okres realizacji programu;
sposób realizacji programu;
wysokość środków planowanych na realizację programu;
sposób oceny realizacji programu;
informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji;

tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
II. Na terenie Miasta Ustroń działa 66 organizacji. Ugrupowania działają na różnych płaszczyznach
oraz w różnych formach, takich jak:

III.
Lp.
1.
2.

3.

4.

oświata i edukacja,
sport i turystyka,
fundacja,
stowarzyszenie chrześcijańskie,
organizacje kombatanckie,
prozdrowotne, proekologiczne,
stowarzyszenia zwykłe,
koło gospodyń wiejskich,
straż pożarna.
Współpraca finansowa Urzędu Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi jest realizowana w
takich zakresach jak:
Nazwa zadania
Przyznana dotacja
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Prowadzenie zespołu dziecięco – młodzieżowego
70 000,00
upowszechniającego tradycje regionalne i folklorystyczne
Upowszechnianie kulturowych tradycji regionalnych i
50 000,00
folklorystycznych poprzez organizacje prób i koncertów zespołu
ludowego
Upowszechnienie kultury ze szczególnym uwzględnieniem
10 000,00
artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie muzyki i
śpiewu poprzez prowadzenie Ogniska Muzycznego
Organizacja Dożynek
40 000,00
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5.

Organizacja aukcji, plenerów, wystaw oraz warsztatów
malarskich
Organizacja warsztatów ceramicznych – „Ustrońskie Glinioki”
Organizacja Festiwalu Ekumenicznego

6 000,00

8.

Organizacja wydarzeń kulturalnych i konkursu wiedzy o
Ustroniu

2 500,00

9.

Wydanie Katalogu Fotograficznego przedstawiającego strój
ludowy w Ustroniu

4 000,00

6.
7.

3 000,00
9 000,00

10.

Upowszechnianie wiedzy historycznej w zakresie motoryzacji
4 000,00
poprzez prowadzenie Muzeum „Rdzawe Diamenty”
11. „Organizacja imprezy pn. Wianki Świętojańskie”
5 000,00
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
12. Upowszechnianie kultury religijnej i ekumenizmu poprzez
3 000,00
wspomaganie rozwoju wspólnot religijnych
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY
MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
13. Współpraca z miastami partnerskimi poprzez organizację imprez
8 000,00
z zakresu kultury, sportu i edukacji
DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
14. Prowadzenie Klubu Seniora
7 000,00
15. Organizacja działań edukacyjno – zdrowotnych pn. „Dzień dla
2 000,00
zdrowia”
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
16. Prowadzenie Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej
4 000,00
w Ustroniu
NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE
17. Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
10 000,00
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno –
Wychowawczego
„Zajęcia rozwijające i wspomagające naukę dla uczniów szkół
podstawowych w Ustroniu – Gimnastyka Umysłu”
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa alpejskiego
i snowboardu
Organizacja zawodów w narciarstwie alpejskim o Koronę
Czantorii
Prowadzenie zajęć w zakresie tenisa stołowego, organizacja
turniejów
Szkolenie drużyn dziewcząt w siatkówce, udział w
Mistrzostwach Śląska
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100 000,00
2 990,00

33 000,00
5 000,00
7 000,00
30 000,00
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24.

Organizacja imprez rowerowych MTB Beskidy Równica –
Czantoria

25.

Organizacja wycieczek pieszych i rowerowych po Ustroniu i
okolicach podczas wakacji letnich i zimowych pn: „Z Buta i na
dwóch kółkach”
„Ustrońska szkoła narciarstwa biegowego” Mistrzostwa
Ustronia w sprintach

9 800,00

27.
28.

Organizacja Beskidzkiego Triatlonu Górskiego w Ustroniu
Organizacja imprezy rowerowej pn. „Ustroń Kocha Rower”

3 000,00
5 000,00

29.

„Downhill City Team” reprezentowanie Miasta w kolarstwie
zjazdowym
Organizacja zawodów pn. „Zabiegana kobieta” 2019

3 000,00

Integracja mieszkańców Ustronia poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku
Szkolenie oraz organizacja i udział w meczach koszykarskich
dziewcząt
„Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach”

5 000,00

34.

„Organizacja Międzynarodowego biegu górskiego na górę
Orłowa”

1 000,00

35.

„Organizacja zajęć z piłki siatkowej i udział w turniejach”

3 000,00

36.

TURYSTYKI I KRAJOZNASTWA
Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej

160 000,00

26.

30.
31.
32.
33.

13 000,00

3 000,00

1 000,00

4 000,00
5 000,00

POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ
WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
37.

38.

Prowadzenie zajęć celowych służących wspomaganiu procesu
powrotu do zdrowia oraz funkcjonowania społecznego osób
wychodzących z uzależnienia oraz ich rodzin
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Prowadzenie klubu abstynenta, grupy samopomocowej dla
osób wychodzących z nałogu oraz współuzależnionych

39.

Zorganizowanie dni terapeutycznych dla uzależnionych i
współuzależnionych

40.

Prowadzenie oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych.
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38 000,00

26 000,00

15 000,00

4 000,00
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DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I
OCHRONY PRAW DZIECKA
41. Prowadzenie socjoterapeutycznego ośrodka dla dzieci i
220 000,00
młodzieży w formie specjalistycznej placówki wsparcia
dziennego
42.

Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjno- profilaktycznego

5 000,00

43.

Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja obozu o
charakterze socjoterapeutycznym

10 000,00

44.

Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja obozu o
charakterze socjoterapeutycznym
Wykorzystanie autorytetu trenera na obozie sportowym,
stanowiącym element oddziaływań profilaktycznych
Organizacja obozu profilaktyczno-edukacyjnego z
wykorzystaniem elementów kulturoznawstwa

9 450,00

45.
46.

47.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych opartych o
profilaktykę uzależnień, realizowanych w placówkach
oświatowych Miasta Ustroń oraz innych obiektach
sportowych

48

Prowadzenie ćwiczeń praktycznych z elementami arteterapii
uzależnień, wykorzystując rozwój duchowości dzieci i młodzieży
49. Prowadzenie placówki dla dzieci i młodzieży organizującej
pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
50. Przeprowadzenie Miejskiej Kolonii Profilaktycznej
51. Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób w trudnej sytuacji
życiowej – dotacja OR
IV. Współpraca pozafinansowa (merytoryczna) Urzędu Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi odbywała się poprzez:

10 550,00
10 000,00

20 000,00

20 000,00
23 000,00
50 000,00
10 000,00

1) wzajemną wymianę informacji;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
3) wspólne rozpoznawanie potrzeb i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych

potrzeb;

4) konsultowanie projektów zadań;
5) organizację wspólnych spotkań oraz szkolenie z nowych druków;
6) wzajemne wykorzystywanie wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji publicznej i

organizacjach;

7) udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustroń.
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Podział środków na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu w 2019 r.
Lp.

Nazwa zadania

Organizacja

Proponowana
kwota dotacji
22 000,00

Zwrot
środków
--

1.

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego,
udział w turniejach

2.

Prowadzenie drużyny seniorów i juniorów starszych,
udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn

3.

Szkolenie drużyn młodzieżowych w piłce nożnej w KS
„Nierodzim”, udział w rozgrywkach ligowych

Uczniowski Klub
Sportowy
„Beskidy”
Uczniowski Klub
Sportowy
„Beskidy”
Klub Sportowy
„Nierodzim”

25 000,00

--

20 000,00

6850,00

4.

Szkolenie drużyny seniorów w piłce nożnej w KS
Nierodzim, udział w rozgrywkach ligowych

Klub Sportowy
„Nierodzim”

20 000,00

--

5.

Szkolenie drużyny żaków i żaków młodszych w piłce
nożnej w KS „Nierodzim”, udział w turniejach

Klub Sportowy
„Nierodzim”

24 000,00

--

6.

Szkolenie drużyny juniorów, trampkarzy, młodzików,
żaków, drużyny naborowej, skrzatów oraz przedszkola
piłkarskiego w piłce nożnej w KS „Kuźnia”, udział w
rozgrywkach ligowych, sparingach i turniejach

Klub Sportowy
„Kuźnia”

130 000,00

--

7.

Szkolenie drużyny seniorów w piłce nożnej w KS
„Kuźnia”, udział w rozgrywkach ligowych, sparingach i
turniejach

Klub Sportowy
„Kuźnia”

48 000,00

--

8.

Szkolenie drużyny kobiet w piłce nożnej w KS „Kuźnia”,
udział w rozgrywkach, sparingach i turniejach

Klub Sportowy
„Kuźnia”

7 000,00

--

9.

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej w MKS
Ustroń, udział w rozgrywkach ligowych

64 000,00

558,58

10.

Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w MKS
Ustroń, udział w zawodach

30 000,00

145,00

11.

Organizacja dojazdów dzieci i młodzieży na zawody
szkolne

Międzyszkolny
Klub Sportowy
„Ustroń”
Międzyszkolny
Klub Sportowy
„Ustroń”
Międzyszkolny
Klub Sportowy
„Ustroń”
RAZEM:

20 000,00

2040,39

410 000,00

9 593,97
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Obiekty sportowe w roku 2019
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki zarządza dwoma obiektami sportowymi tj. Stadionem
Miejskim przy ul Sportowej 5 oraz lodowiskiem sezonowym przy al. Legionów.
Oba wyżej wymienione obiekty są ogólnodostępne dla mieszkańców miasta jak i turystów. Wydział
organizuje tam także różnego rodzaju imprezy, głównie o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
W roku 2019 na lodowisku zorganizowano m. in. Zabawy łyżwiarskie z Ustroniaczkiem oraz Lododisco. Na
stadionie miejskim odbywały się imprezy takie jak Ustroński dzień dziecka czy Miejski Konkurs Latawcowy,
czy KUŹNIA CUP współfinansowany przez Wydział PKT. Większość możliwego czasu wykorzystywania płyt
boisk przeznaczony jest na udostępnienie podmiotom zewnętrznym. Z tej możliwości korzystają głównie
kluby sportowe z naszego miasta oraz najbliższej okolicy.
Koszty utrzymania obiektów sportowych:

Stadion Miejski przy ul. Sportowej 5:
Pielęgnacja (nawozy, zabiegi pielęgnacyjne, granulat itp.):
Media:
Prąd Tauron:
Prąd PGE:
Gaz:
Woda:
Ścieki:
Internet:
Ubezpieczenia:
Usługi:
Remonty:
Lodowisko sezonowe przy al. Legionów:
Media:
Obsługa
Prąd Tauron
Prąd PGR

26 637,69 zł
26 585,09 zł
16 941,42 zł
18 295,91 zł
3 906,50 zł
3 994,05 zł
2 214,00 zł
4 800,00 zł
4 282,23 zł
5 439,66 zł

78 000,00 zł
44 316,52 zł
8602,01 zł
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Promocja miasta w roku 2019
W roku 2019 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki był organizatorem lub współorganizatorem
ponad 80 imprez kulturalnych i promocyjnych oraz ponad 20 imprez o charakterze sportowym. Staramy
nawiązać współpracę ze sportowcami promującymi nasze Miasto na arenach międzynarodowych. Kajetan
Kajetanowicz oczywiście pozostaje Ambasadorem naszego Miasta.
Zimą jak zwykle można było pojeździć na nartach z Ustroniaczkiem, poszaleć na lododisco na ustrońskiej
ślizgawce, wziąć udział w zawodach narciarskich o Puchar Korony Czantorii.
Sezon wiosenno-letni 2019 rozpoczął się majówką. Odbyło się mnóstwo imprez zarówno na ustrońskim
rynku jak i w amfiteatrze. Tradycyjnie też w czerwcu oficjalnie otwarty został sezon uzdrowiskowy, oprócz
licznych koncertów nie zabrakło również tradycyjnego kolorowego korowodu wraz z reprezentantami 1
edycji „Sanatorium Miłości. Kolejną ze sztandarowych imprez letnich, jaką co roku organizuje Miasto, są
oczywiście Dni Ustronia i Ustrońskie Dożynki, podczas których odbywa się ciesząca się co raz większym
powodzeniem, Międzynarodowa Wystawa Produktów Regionalnych.
Na scenie rynku, jak i w miejskim amfiteatrze wystąpili tego lata m.in.: Kapela ze Wsi Warszawa, Mrozu,
Tekla Klebetnica, Marcin Spenner, Cheap Tobacco, Radek Stojda, Karolina Kidoń i Marcin Nawrocki, zespół
Kropki Trzy, zespół Purple Sky.
Nie zabrakło też cyklicznych imprez sportowych, takich jak: 23. Rodzinny Rajd Rowerowy, 29. Romantyczny
Bieg Parami, 4. Rajdowy Ustroń, Królowie Ulicy – festiwal koszykówki ulicznej, Mistrzostwa Ustronia w
sprintach na nartorolkach, Ogólnopolski turniej klasyfikacyjny skrzatów Ustroń Tennis Cup, DOKA Downhill
City Tour, Road Maraton Bike czy Atelier MTB Maraton.
Jesienią Ustroń staje się idealnym miejscem dla biegaczy, w tym roku po raz kolejny odbyły się: 26.
Marszobieg na Czantorię Wielką, Bieg Rokity na Równicę, bieg Eliminator, czy bieg OCR Barbarian Race.
Na trwałe w kalendarz imprez wpisał się Rajdowy Ustroń. Tegoroczna edycja odbyła się 01.09.2019 r.
Rekordowa liczba zespołów rajdowych przyciągnęła na ustroński rynek tłumy turystów oraz mieszkańców.
Udało nawiązać się współpracę m.in. z Lotos Rally Team, Rallytechnology, Car Speed Racing, Szeja Rally
Team, Kubala Rally Team. Na starcie Kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza stawiła się
maksymalna liczba załóg tj. 60 ekip. Na zakończenie imprezy zaprezentowaliśmy mapping na budynku UM.
Przez całe lato organizowano przy współpracy ze stowarzyszeniem promocji i rozwoju Ustronia akcję pn. „Z
buta i na kole”. Weekendowe wycieczki rowerowe i piesze z przewodnikiem cieszą się coraz większą
popularnością. W tym roku zorganizowano m. in wycieczki do Dębowca, na górę Tuł, Jaworza czy Lesznej
Górnej.
Świetnie funkcjonuje profil miasta na Facebooku. Na bieżąco prowadzone są relacje na żywo z imprez i
wydarzeń, co cieszy się coraz większą popularnością. Przykładem może być transmisja na żywo z Rajdowego
Ustronia którą według statystyk transmisję oglądało średnio 2 500 osób jednocześnie.
Koszty imprez miejskich w roku 2019:
Imprezy Kulturalne
ZAIKS (łączny koszt tantiemów za występy na żywo
Ubezpieczenia osób na zleceniach
Składki ZUS
Umowy o dzieło – występy autorskie
Zakupy materiałów
Usługi koncertowe itp.
Imprezy Sportowe:
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14 043,56 zł
497,60 zł
23,28 zł
75 414,60 zł
16 659,36 zł
371 656,11 zł
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Nagrody
Zakupy materiałów
Umowy o dzieło
Usługi

26 066,18 zł
5 240,88 zł
9 760,55 zł
172 469,97 zł

Imprezy i akcje Promocyjne Miasta Ustroń:
229 811,50 zł
(imprezy współorganizowane przez miasto z podmiotami zewnętrznymi;
akcje promocyjne w Radiu ZET, ESKA, CCM, kampania medialna w Polska Press)
Wspólne akcje z Miastem Wisła
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Kalendarze Imprez
Wspólny kalendarz skierowany głównie do turystów pozwala na szybkie zaplanowanie pobytu. Umożliwia
także takie skoordynowanie imprez by najważniejsze z nich nie odbywały się w tych samych terminach. Ma
to na celu przyciągnięcie turystów do obu miast w różnych terminach i pozwala na skorzystanie z
przygotowanych wydarzeń bez konieczności konkurencji.
Atrakcje zostały podzielone na zimowe oraz całoroczne.
Zimowymi atrakcjami w Ustroniu są:
•
•

Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego Wintergroup
Ustrońskie lodowisko

Całorocznymi atrakcjami w Ustroniu są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miejska Informacja Turystyczna – zakup pamiątek
Górski Park Równica – kino 7D
Grota solna w sanatorium Malwa
Ustrońska ciuchcia
Kolej linowa Czantoria
Kolej linowa Poniwiec
Leśny Park Niespodzianek
Muzeum Ustrońskie
Zakup pelokosmetyków
Park Poniwiec – wejścia na basen

a) książeczki:
•
•

wydanie całorocznej edycji najważniejszych wydarzeń
koszt 5 970,00 zł, nakład 20.000 sztuk

•

wspólne plakaty promocyjne na ferie zimowe, majówkę oraz wakacje letnie, formatu A2
dot. kalendarza imprez; nakład po 100 sztuk na miasto, łączny koszt: ok. 2 000,00 zł brutto

•
•

majówka, nakład 1000 sztuk, koszt: 723,28 zł
kalendarz imprez – zima oraz jesień 2019, nakład 2500 sztuk, koszt: 1888,05 zł

b) plakaty:

c) ulotki:

1. Karty rabatowe Ustroń – Wisła
Kolejna edycja wspólnej karty rabatowej „Zostajesz dłużej, dostajesz więcej”, która cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. Kolejne atrakcje dołączają do akcji oferując posiadaczom karty 15% rabatu.
Coraz więcej gestorów z naszego miasta posiada i rozdaje karty swoim gościom.
- edycja zimowa – koszt 1476,00 zł (na miasto), nakład 2.000 sztuk
- edycja lato /zima 2020 – koszt 1476,00 zł (na miasto) nakład 2.000 sztuk
- nawiązanie współpracy z Kolejami Śląskimi i rabatowaniem przejazdów relacji Ustroń – Wisła – Ustroń w
okresie od marca do grudnia 2019r. (dofinansowanie ze strony Miasta Ustroń wyniosło: ok. 3200 zł)
Beskidzka 5
1. Wspólny udział w targach promocyjnych SNOWEXPO, 26 – 27.10.2019r.
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Wspólna prezentacja atrakcji zimowych wraz z całym regionem Beskidów, odbyła
się na stadionie narodowym w Warszawie. Tysiące odwiedzających stoisko w poszukiwaniu oferty zimowej
znalazło pełną i kompleksową ofertę wypoczynkową oraz rekreacyjną w naszym regionie. Targi pozwoliły
także na zdobycie nowych kontaktów, które z pewnością przyniosą korzyści w najbliższym czasie.
- prezentacja oferty zimowej (stoków narciarskich, lodowisko, baza noclegowa, mapki turystyczne, gadżety
zimowe Miasta Ustroń)
Koszt udziału: 5000,00 zł brutto
2. Współpraca przy grze terenowej Szczęśliwostki w ramach B5
Gra terenowa cieszy się coraz większą popularnością o czym świadczy tempo rozdawania książeczek (kart
do gry) jak i szybkość zdobywania kolejnych naklejek. W tym roku do wygrania były weekendowe noclegi w
naszym rejonie. Kolejni przedsiębiorcy chętni są do podjęcia współpracy przy tej atrakcji naszego regionu.
Koszt opracowania, wydruku książeczek wraz z naklejkami na miasto wynosiło: 8302,50 zł brutto, nakład:
1 500 sztuk na Miasto.
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Ubezpieczenia majątkowe w roku 2019
Ubezpieczy
ciel

Data
zdarzenia

Ubezpie
czony

Odszkodow
ania

Wiener TU
S.A.

2019-0523

MIASTO
USTROŃ

- zł

Rezerwa
odszkodowawcza
utworzona przez
Ubezpieczyciela
3 500,00 zł

Wiener TU
S.A.

2019-0523

MIASTO
USTROŃ

- zł

19 000,00 zł

OC

Wiener TU
S.A.

2019-0717

MIASTO
USTROŃ

- zł

1 500,00 zł

OC

Wiener TU
S.A.

2019-0831

MIASTO
USTROŃ

- zł

3 700,00 zł

OC

uszkodzenie pojazdu wskutek
wjechania w dziurę w drodze
publicznej

Wiener TU
S.A.

2019-0913

MIASTO
USTROŃ

- zł

400,00 zł

OC

uszkodzenie pojazdu wskutek
wjechania w dziurę w drodze
publicznej

Wiener TU
S.A.

2019-0711

MIASTO
USTROŃ

24 146,34 zł

3 553,66 zł

OC

Wiener TU
S.A.

2019-1226

MIASTO
USTROŃ

167 103,31
zł

Uszkodzenie zabudowy pojazdu
ciężarowego wskutek uderzenia
w pochylone drzewo w skrajni
drogi publicznej
Pożar sceny na Rynku.
Podana kwota odszkodowania
dotyczy już wypłaconych kwot –
możliwa dopłata po wykonaniu
naprawy sceny.

RAZEM:

191 249,65
zł
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Ubez
piecz
enie
OC

Mieni
e

31 653,66 zł

Przyczyna/Okoliczności
zdarzenia

Podczas opadów deszczu w dniu
23.05.2019 r. doszło do zalania
nieruchomości
poszkodowanego.
Do szkody doszło w trakcie
realizacji prac przy rozbudowie
ul. Źródlanej zleconej przez
Miasto Ustroń.
Najechanie na niezabezpieczoną
studzienkę kanalizacyjną.
Sprawa rozpatrywana przed
sądem.
Uszkodzenie pojazdu wskutek
uderzenia kamieniem spod
kosiarki

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019
Legenda:
•
•
•
•

OC: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia
Mienie: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
Odszkodowania: kwoty wypłacone dla Miasta Ustroń (ubezpieczenie mienia) lub w
imieniu Miasta Ustroń na rzecz poszkodowanych (OC)
Rezerwa odszkodowawcza: utworzona przez ubezpieczyciela zgodnie z wymogami prawa
regulującymi finanse towarzystw ubezpieczeń na zgłoszone roszczenia i możliwe wypłaty
odszkodowań

129

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2019

Materiały źródłowe
Powyższy raport opracowano na podstawie:
1.
2.
3.
4.

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2019.
Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku.
Raportu z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 w Mieście Ustroń.
5. Informacji na temat Budżetu Obywatelskiego w roku 2019.
6. Sprawozdania za realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
7. Innych sprawozdań i informacji wysyłanych do instytucji samorządowych, rządowych za rok 2019.

Opracował:

Ireneusz Staniek
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