RAPORT O STANIE MIASTA USTROŃ
W ROKU 2020

Ustroń dn. 24.05.2021 r.

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 2020.
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Wstęp do raportu o stanie Miasta Ustroń w roku 2020
Rok 2020 był rokiem, który przewartościował wiele słów, definicji, planów. W trakcie tamtych 12 miesięcy
w gospodarce globalnej nastąpiło spowolnienie inwestycji i aktywizacji społecznych z uwagi na trwającą
pandemią COVID-19. Odcisnęło to swoje piętno także na samorządach, które są immanentnie związane z
makroekonomicznymi uwarunkowaniami gospodarczymi. Pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej,
bardzo często kadrowej oraz wykonawczej Miasto Ustroń zrealizowało (bądź zakończyło) wiele ważnych
projektów.
Podkreślam, pomimo bardzo ciężkiego roku zrealizowaliśmy następujące inwestycje – nie jest to oczywiście
zbiór zamknięty, bowiem doszło do tego kilkanaście innych mniejszych, ale na potrzeby raportu
przedstawiamy te najbardziej newralgiczne dla miasta z punktu widzenia kwot, funkcjonalności, trudności
prac i wagi dla mieszkańców – co nie znaczy, że te, które nie zostaną wymienione, są mniej ważne. Po prostu
zawsze trzeba z czegoś wybrać – taka metodologia.
Rok 2020 zaczęliśmy od wprowadzenia do Ustronia Ogólnopolskiej Karty Seniora. Cieszy się sporą
popularnością w całym kraju. Umożliwia ona osobom po 60. roku życia skorzystanie z rabatów w różnych
firmach i instytucjach (teatrach, gabinetach zabiegowych, ośrodkach wczasowych) dlatego też i Miasto
Ustroń zdecydowało się na taki krok.
Fabryczna w Ustroniu – remont za ponad 2,1 mln zł
W lutym rozpoczęliśmy, a we wrześniu zakończyliśmy inwestycję na ul. Fabrycznej. Inwestycja została
sfinansowana ze środków budżetu miasta i Funduszu Dróg Samorządowych. Prace obejmowały rozbiórkę
istniejącej i położenie nowej nawierzchni, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz chodnika. To jedna z
tych inwestycji, na którą mieszkańcy czekali już kilkadziesiąt lat, a ul. Fabryczna to nie tylko jedna z
ważniejszych ulic Ustronia Dolnego, ale też droga dojazdowa do cmentarza komunalnego i połączenie z ul.
Długą prowadzącą do Hermanic. Dzięki nowo powstałemu chodnikowi poprawiła się także komunikacja i
bezpieczeństwo pieszych, a to bardzo ważny element tej inwestycji.
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Uzdrowiskowy klimat i przepiękna wizytówka miasta za niemal 4 mln zł
W tym samym miesiącu zakończyliśmy projekt za niemal 4 miliony zł, pn. „Uporządkowanie terenu w okolicy
rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów – etap I”. W ramach zadania zostały zrealizowane
następujące prace projektowo-budowlane: Na istniejącym ciągu pieszo-rowerowym (Al. Legionów) została
nałożona nowa warstwa asfaltowa wraz z poszerzeniem ścieżki o ok. 140 cm w stronę rzeki Wisły. Zostały
zmodernizowane dwa przepusty nad istniejącymi ciekami wodnymi. Została wykonana nowa kładka pieszorowerowa nad ciekiem Dobka w Ustroniu Polana, 7 tarasów wzdłuż rzeki Wisły z miejscami dla odpoczynku
turystów i mieszkańców wraz z umiejscowieniem elementów małej architektury tj. huśtawek, hamaków,
koszy na odpady, ławek parkowych, grilli oraz oświetleniem posadzkowym. Wykonano nową nawierzchnię
z natrysku asfaltowego po prawej stronie rzeki Wisły od mostu wiszącego na granicy administracyjnej z
miastem Wisła do ul. Polańskiej. Mamy także nowe nasady drzew oraz krzewów. W ramach zadania wzdłuż
Al. Legionów zamontowano tablice przyrodniczo-edukacyjne, nowe kosze na odpady segregowane.
Wykonano także nowy chodnik łączący Aleję Legionów i deptak biegnący wzdłuż torów kolejowych. W
ramach inwestycji zrealizowano także nowe oznakowanie poziome i pionowe ścieżek pieszo-rowerowych.
Z kolei w celu bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów zamontowano dwie lampy parkowe w rejonie
ul. Armii Krajowej i Al. Legionów, po lewej stronie rzeki Wisły. W ramach zadania wycięto samosiejki oraz
usunięto wykroty i suche drzewa pomiędzy rzeką Wisłą a Aleją Legionów na odcinku około 500 mb. Teren
wyrównano i obsiano trawą. Zadania wykonano za kwotę 3 798 982,65 zł brutto, dofinansowanie wynosiło
76,81 %.
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Bank Światowy w Ustroniu rozmawia o czystym powietrzu
Dla Ustronia szczególnie ważne jest czyste powietrze i zdrowy klimat. Dlatego też, nie wahamy się zapraszać
tak znamienitych gości, jak przedstawiciele Banku Światowego, aby wskazali nam kolejne kierunki
dofinasowania, walki ze smogiem, etc. Stąd też, w marcu, w ustrońskim magistracie, doszło do wyjątkowego
spotkania przedstawicieli zarówno państwowych, jak i międzynarodowych instytucji. Gościem burmistrza
Przemysława Korcza była, między innymi, Reena Badiani z Banku Światowego. Spotkanie było poświęcone
tematyce dystrybucji źródeł ciepła i dopłat do rządowego programu Stop Smog, który ma być dostosowany
do potrzeb najuboższych mieszkańców kraju. - To tutaj, w gminach, powinna się odbywać kompleksowa
analiza potrzeb oraz możliwości, co możemy zrobić za własne pieniądze, a czego nie jesteśmy w stanie
sfinansować.
Kolejne inwestycje drogowe: Cieszyńska, Lipowa, Szpitalna
Pod koniec listopada 2019 roku zakończono pierwszy etap remontu ul. Cieszyńskiej w Ustroniu. W 2020
roku modernizacji doczekał się ostatni, około 250-metrowy odcinek tej drogi. Mowa o fragmencie od ronda
na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Cieszyńskiej do miejsca, w którym zakończono prace w ubiegłym roku.
Koszt inwestycji wyniósł 550 tys. zł.

W czerwcu 2020 r. oddano oficjalnie do użytku po gruntownej modernizacji i rozbudowie ul. Lipową na
Poniwcu. Wartość zadania wyniosła dokładnie 1 541 829,10 zł brutto. W ramach prac wykonano odcinek
około 0,5 km drogi w pełnej konstrukcji o powierzchni 2 782,99 m2 wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto,
wykonano przebudowę kolizji z sieciami gazową i teletechniczną. Konstrukcja drogi obejmowała: wykonanie
stabilizacje gruntu cementem gr. 25 cm, wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 25 cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 22 cm, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7
cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm.
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W lipcu zrealizowano III etap inwestycji drogowej na ul. Szpitalnej. Wartość tego zadania to 1 819 723, 53
zł. Inwestycję realizowaliśmy pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszorowerowego w Ustroniu Zawodziu – etap III” Zakres prac obejmował rozbudowę odcinka drogi o długości
625 m wraz z przebudową oświetlenia. Wykonano ponadto: nawierzchnię chodnika i miejsc postojowych z
kostki brukowej betonowej: 2 226,00 m2, nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej: 1
303,00 m2, nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego: 2 516,00 m2.
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Zbiorniki na deszczówkę – mała retencja.
Nie dość, że jest za darmo, to u nas bezpłatnie rozdawano zbiorniki do jej zbierania. Mowa o „deszczówce”.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń w ramach akcji „Ustroń łapie deszczówkę”
od początku maja rozdał mieszkańcom Ustronia zbiorniki na deszczówkę typu Mauser o pojemności 1000
litrów. Początkiem maja rozdysponowano 42 zbiorniki, obecnie rozdawane są kolejne, które zostaną
nieodpłatnie udostępnione kolejnym 37 mieszkańcom Ustronia. Zbiorniki zapewnią efektywne
wykorzystanie deszczówki w gospodarstwach domowych. Akcja będzie oczywiście kontynuowana w
kolejnych latach.
Ustroń „skacze” na deskorolce
Na Jaszowcu, w lipcu, otwarto „Skate Parku pod Palenicą”. Inwestycja kosztowała ponad 410 tys. zł. Kolejna inwestycja w infrastrukturę rozrywkowo-turystyczną ma za zadanie podnosić walory określonej
dzielnicy Ustronia dla odwiedzających nas turystów, ale i dla naszych mieszkańców. Do skate parku
będziemy starali się dokupować kolejne elementy zwiększające jego atrakcyjność.
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Ustroń liderem rowerowego projektu za 11 mln zł
Miasto Ustroń będzie realizowało projekt za 11 milionów złotych. Kolejne środki unijne trafią do Ustronia i
kolejny raz będzie to kilka milionów złotych. Projekt „Rowerem przez Beskidy” został wyróżniony jako
projekt turystyczny otrzymując dofinansowanie w wysokości niemal 11 milionów złotych. - Ustroń jest
liderem tego projektu, a realizuje go wraz z Brenną i Wisłą. Całkowita wartość inwestycji to 10 810 349,95
zł. Środki na realizację projektu przekazał nam Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz
Wojciech Kałuża Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Celem projektu jest poprawa parametrów
technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie trzech partnerskich gmin tj. Ustronia, Wisły oraz
Brennej, a także wykonania na terenie gminy Brenna fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej o nr
604, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko – Biała – Cieszyn. Łączna długość
przebudowywanych tras rowerowych objętych wnioskiem o dofinansowanie wyniesie ok. 14,94 km z kolei
całkowita długość korytarza rowerowego wyniesie ok.18,5 km. Długość projektowanego odcinka w gminie
Ustroń wyniesie ok. 11 km. - Nawierzchnia utwardzona, bitumiczna – o długości ok. 7,44 km – objęta
wnioskiem. Na odcinku 3,56 km w kierunku Wisły trasa przebiegać będzie wokół ekoużytków (trasa
rowerowa realizowana w ramach działania 5.4.3 RPO WSL 2014-2020 (OŚ 5. „Ochrona środowiska i
efektywne wykorzystywanie zasobów”, Działanie 4. „Ochrona różnorodności biologicznej”). Odcinek, by
spełniać wytyczne dla tras rowerowych, pokryty zostanie nawierzchnią utwardzoną – natryskiem
bitumicznym. Długość projektowanego odcinka w gminie Wisła wyniesie 3 235 m (ok. 3,24 km). Z kolei
długość projektowanego odcinka w gminie Brenna wyniesie łącznie 4 255 m (ok. 4,26 km)
Światowa stolica Szachów w Ustroniu
W sierpniu do Ustronia zjechały największe gwiazdy i mistrzowie szachowi, aby wziąć udział w Największym
Festiwalu Szachowym w Polsce - Ustroń 2020: „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”. Rywalizacja przez kilka
dni w różnych kategoriach, koncerty teatry, szachy ogrodowe, dodatkowe atrakcje i gość specjalny Anatolij
Karpow.
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Ustroń inwestuje w ekologię – po raz kolejny, i kolejny…setki tysięcy złotych
Jesienią Miasto Ustroń wymieniło 110 opraw sodowych na oprawy LED III generacji. Ma to pozwolić nie
tylko na konkretne oszczędności, ale ma to być przede wszystkim ekologicznie. Gmina na tej inwestycji
zaoszczędzi 31,5 tys. kW rocznie i nie jest ostatni etap wymiany oświetlenia ulicznego, zaplanowano już
kolejne realizacje w ramach tego typu inwestycji. Wartość prac wyniosła 138.578,22 zł brutto. W ramach
tej kwoty wykonawca dokonał wymiany 100 szt. opraw sodowych na oprawy LED oraz wymienił 10 szt.
opraw parkowych przy ul. 9 listopada i dodatkowo zobowiązał się do wykonania filmu promocyjnego, na
którym zaprezentowano nowe oprawy, a także sam Ustroń. 110 opraw sodowych na oprawy LED zostało
wymienionych na ulicach: Graniczna, Sztwiertni – 10 opraw, Kwiatowa, Wspólna – 20 opraw, Źródlana – 13
opraw, Zawodzie II, ul. Źródlana – 15 opraw, Szeroka, Zabytkowa – 26 opraw, Pod Skarpą – 12 opraw,
Belwederska – 4 oprawy. Na ul. 9 Listopada wymieniono 10 opraw parkowych. Parametry oszczędności:
oszczędność procentowa – 68,81% czyli prawie 70%; oszczędność kW (kilowatów) – 7,59 kW (godzina), czyli
31 498,5 kW na rok. Zmniejszona emisja CO2: o 5,92779 kg/MWh (kilogramów przez mega wato godzinę).
Powyższe inwestycje (oraz te niewymienione) pokazują jak bardzo, mimo trudnego czasu, skupiamy się na
zrównoważonym rozwoju miasta. To niezwykłe wyzwania, olbrzymie projekty i chęć stałej modernizacji
miasta w zgodzie z ekologią i tradycją. Rozwój takiego organizmu jakim jest miasto, jest bardzo trudny,
bowiem trzeba pogodzić różne interesy, potrzeby, a na wszystko są ograniczone środki (zawsze będzie ich
brakować, ale trzeba odpowiedzialnie zarządzać tym, co ma się w tym momencie), które tym razem jeszcze
bardziej okroiła pandemia. Ale poradziliśmy sobie i w kolejnych latach nie zamierzamy zwalniać –
infrastruktura musi być jak najwyższej jakości, bo dzięki temu dąży się do stałej oszczędności, która generuje
pozytywne aspekty finansowe dla kasy miasta, ergo – dla mieszkańców. W przyszłość patrzę optymistycznie,
ale z racjonalną głową analizując każdą publiczną złotówkę, bo to pieniądze nas wszystkich.

Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz
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Obowiązujące dokumenty strategiczne w roku 2020






Uchwała Nr XIII/179/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały
budżetowej Miasta Ustroń na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/178/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Uchwała XI/148/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 października 2019 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 2020.
Uchwała XII/160/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
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Finanse w roku 2020
I. DOCHODY
W 2020 roku Miasto Ustroń uzyskało dochody w wysokości 98.513.651,30 zł, z czego dochody bieżące
stanowiły 94,5% i wyniosły 93.145.652,40zł zł, pozostałą część w wysokości 5.367.998,90zł zł stanowiły
dochody majątkowe.
Dochody Miasta Ustroń w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Dochody ogółem
na 1 mieszkańca
Dochody własne
na 1 mieszkańca

2018

2019

2020

5 715,17 zł

6 263,87 zł

6 489,27

3 591,48 zł

3 867,00 zł

3 785,31

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

Środki zewnętrzne pozyskane
z innych źródeł krajowych

% udział
w dochodach ogółem

2018

87.390.624,04

5.589.668,56

6,4%

2019

95.636.790,69

5.871.417,58

6,1%

2020

98.513.651,30

6.629.267,88

6,7%

Gospodarka finansowa w 2020 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 2020 roku wyniosły 5.367.998,90 zł. Główną pozycję dochodów stanowiły środki
otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.574.706,00 zł), refundacja z budżetu środków
europejskich dot. Termomodernizacji P-7, SP-5, Żłobka (1.233.640,54 zł). Ze sprzedaży nieruchomości
zanotowano niewielki wpływ dochodów do budżetu Miasta w wysokości 147.236,02 zł.
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II. WYDATKI

W 2020 roku Miasto Ustroń poniosło wydatki ogółem w wysokości 111.568.009,81 zł. Kształtowanie się
wydatków Miasta Ustroń w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2016-2020 przedstawia poniższy wykres:

Wydatki i dochody ogółem na 1 mieszkańca
w latach 2016-2020
Wydatki ogółem

zł8 000,00

7 349,18

zł7 000,00
zł6 000,00

5 856,22

6 157,16

4 874,81

zł5 000,00
zł4 000,00

Dochody ogółem

5 035,42

6 136,79
6 263,87

6 489,27

5 715,17

5 303,84

zł3 000,00
zł2 000,00
zł1 000,00
zł0,00
2016

2017

2018

2019

2020

Największy udział w strukturze wydatków zajmuje nadal oświata (30.802.392,86 zł), następnie pomoc
społeczna i prorodzinna (28.321.421,52 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.800.079,25 zł),
administracja publiczna (12.549.742,17 zł) oraz transport i łączność (11.962.102,15 zł).
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Strukturę wydatków poniesionych w 2020 roku oraz udział w wydatkach ogółem przedstawia poniższy
wykres:
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
1%
Kultura fizyczna Opieka w żłobkach
2%
1%

Ochrona zdrowia
1%

Obsługa długu
publicznego
1%

Pozostałe*
2%

Gospodarka
mieszkaniowa
2%

Pomoc społeczna i
prorodzinna
23%

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowa
3%
Administracja
publiczna
11%
Transport i łączność
11%

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
14%

Oświata, edukacja i
wychowanie
28%

* 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 2020 roku wydatki majątkowe wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosły 22.921.982,18 zł.
Zadania inwestycyjne sfinansowane były środkami zewnętrznymi w niewielkim stopniu, bo zaledwie w
11,80%, jednak to prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Do największych inwestycji zaliczyć należy
rozbudowę ul. Szpitalnej, rozbudowę ul. Lipowej i ul. Fabrycznej, Cyfrowy Ustroń, Termomodernizację
Żłobka oraz P-1 oraz uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły.
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III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu miasta w 2020 roku wyniosły 25.862.400,11 zł. Strukturę przychodów przedstawia
poniższa tabela:
Pożyczka/ Kredyt/
Wolne środki
Pożyczka - WFOŚiGW
w Katowicach

Kwota

Cel finansowania

176.891,96

Dofinansowanie zadania związanego
z ochroną środowiska (ograniczenie niskiej emisji)

Obligacje – Dom Maklerski
Banku BPS

15.500.000,00

Wolne środki

10.002.928,13

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych oraz środków z RFIL
i profilaktyki przeciwalkoholowej

Rozchody budżetu w 2020 roku wyniosły 3.540.895,12 zł. Dokonano spłat pożyczek z WFOŚiGW w łącznej
wysokości 966.895,12 zł oraz spłat kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 2.574.000,00 zł.
Poniżej przedstawiono wykres obrazujący krzywą zadłużenia Miasta Ustroń w latach 2015-2020:

Dług Miasta Ustroń w latach 2015-2020
50000 000,00 zł
45000 000,00 zł
43000 035,18 zł
40000 000,00 zł
31772 425,62 zł
35000 000,00 zł
30000 000,00 zł
31174 319,29 zł
23409 946,37 zł
25000 000,00 zł
20000 000,00 zł
20992 283,28 zł
15000 000,00 zł
10000 000,00 zł 13812 196,94 zł
5000 000,00 zł
0,00 zł
2015
2016
2017
2018
2019
2020

W 2020 roku nie udało się zahamować wzrostu zadłużenie miasta – poziom długu Miasta Ustroń na koniec
2020 r. wyniósł 43.000.035,18 zł, głównie było to spowodowane epidemią COVID-19 co wpłynęło na
drastyczny spadek wpływów z tyt. opłaty uzdrowiskowej oraz podatków przy jednoczesnej eskalacji
wydatków w oświacie. Wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane przez Miasto terminowo, bez
najmniejszych opóźnień, a mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są nadal spełniane.
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IV. MAJĄTEK MIASTA

Na koniec 2020 roku wartość majątku trwałego Miasta Ustroń wynosiła 167.599.446,44 zł(netto). Analizując
wielkość majątku trwałego w ostatnich latach możemy zaobserwować zdecydowaną tendencję wzrostową.
Strukturę majątku trwałego na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:
Wartość majątku trwałego (netto),
stan na 31 grudnia 2020 r., z tego:

167 599 446,44

Grunty
35 847 680,14
Budynki
38 684 262,15
Budowle
82 759 367,94
Kotły i maszyny
40 974,81
Maszyny, urządzenia
649 908,61
Specjalistyczne maszyny
93 296,64
Urządzenia techniczne
766 721,17
Środki transportowe
669 542,44
Narzędzia, przyrządy
160 920,93
7 926 771,61

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości
2.375.554,49 zł, tj. 2,4% dochodów budżetu miasta ogółem.
Największy udział w dochodach z mienia stanowiły wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych 49,9% (kwota 1.043.454,79 zł). Dochody uzyskane ze zbycia składników majątkowych oraz z przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły zaledwie 236.720,11 zł. Największą dynamikę
wzrostu dochodów z mienia (blisko 54%) uzyskano z opłat parkingowych, gdzie roczny dochód na poziomie
427.812,38 zł wynika przede wszystkim z poszerzenia terenów pod usługi parkingowe (a nie z podnoszenia
cen biletów parkingowych).

V. POLITYKA PODATKOWA
W 2020 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;
16
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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), jednak w 2020 r. nastąpił spadek dochodów z podatków lokalnych, miała na to wpływ w
głównej mierze epidemia koronawirusa. W związku z tym podatnicy mieli problemy z terminowym
opłaceniem podatków, co powodowało rosnące zaległości. Ponadto w 2020 r. Rada Miasta Ustroń uchwałą
Nr XV/209/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od
nieruchomości - przedłużyła termin płatności rat podatku: płatnej w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 15
września 2020 r., wszystkim grupom przedsiębiorców, uznając, że ich płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w
Ustroniu. Ponadto Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XV/210/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości, w której zwolnieni zostali przedsiębiorcy, będący podatnikami
podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, których działalność, na mocy przepisów szczególnych, została objęta ograniczeniami (w
szczególności poprzez wprowadzenie zakazów, obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej) w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Kwota przedmiotowego zwolnienia w 2020
roku wynosiła 493.409,42 zł.

Znaczącym aspektem polityki podatkowej jest również opłata uzdrowiskowa, której pobór realizowany jest
poprzez inkasentów. W badanym okresie 2016 – 2020 r. liczba inkasentów z każdym rokiem wzrastała.
17
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Jednak dochody z tego tytułu znacząco spadły w 2020 r. w porównaniu z poprzednimi latami. Wpływ na to
miało ogólne zamknięcie branży turystycznej, hotelarskiej, uzdrowiskowej z powodu trwającej epidemii.
Poniższy wykres przedstawia relację pomiędzy średnią ilością inkasentów w ciągu roku, a wpływami do
budżetu miasta z tytułu opłaty uzdrowiskowej w latach 2016-2020:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na terenie Miasta Ustroń od 1 lipca 2013
roku i do końca 2019 roku objęte nią były zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. W 2020
roku opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte były nieruchomości zamieszkałe,
nieruchomości tzw. mieszane (w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe), domki letniskowe lub
nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz Rodzinne Ogródki Działkowe.
Właściciele nieruchomości w 2020 r. ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie
ze złożoną deklaracją o wysokości tej opłaty.
Udział

poszczególnych

nieruchomości,

dla

których

w

2020

roku

naliczana

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Ustroń przedstawia się następująco:
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Podział nieruchomości, z których odbierane
były odpady komunalne w 2020 r.
2,00%

21,00%
75,00%

zamieszkałe

domki letniskowe i ROD

mieszane

Dochody wykonane w 2020 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły
5.098.542.87 zł. Porównanie dochodów i wydatków wykonanych z przedmiotowej opłaty w 2020 r.
w stosunku do lat ubiegłych przedstawia wykres poniżej.

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
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gospodarowania odpadami komunalnych, nadal nie udało się zbilansować całego systemu gospodarki
odpadami i na koniec 2020 roku skumulowany wynik nadal był ujemny i wyniósł 842.580,78 zł.

Od grudnia 2019 r. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ustroń – po przejęciu spraw od
Wydziału Środowiska i Rolnictwa - podjął działania mające na celu uszczelnienie systemu poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń. W wyniku podejmowanych czynności
liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu gospodarowania odpadami powiększyła się o 865 osób
(porównując stan z 2016 r. ze stanem z roku 2020 r.). W tym samym okresie wzrostowi uległa również liczba
zeznanych domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjnowypoczynkowych. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie
Zadeklarowana
ilość
mieszkańców
Zadeklarowana ilość domków
letniskowych

Stan na
XII/2016

Stan na
XII/2017

Stan na
XII/2018

Stan na
XII/2019

Stan na
XII/2020

13472

13569

13654

13731

14337

814

879

708

727

1015
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Struktura własnościowa gruntów na terenie Miasta Ustroń
0,4%

0,7% 2,1% 5,2%

grunty Skarbu Państwa (5,2%)

4,1%

grunty Miasta Ustroń (4,1%)
grunty osób fizycznych (53,7%)

33,0%

grunty związków wyznaniowych
(0,8%)
grunty Państwowego
Gospodarstwa Leśnego (33,0%)
grunty Powiatu Cieszyńskiego
(0,4%)
grunty Województwa Śląskiego
(0,7%)
pozostałe /osoby prawne,
spółdzielnie, itp./ (2,1%)

53,7%
0,8%

W 2020 roku Miasto Ustroń nabyło nieruchomości gruntowe pod drogi za łączną kwotę 197.255,67 zł.
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Mieszkańcy, sprawy administracyjne, COVID-19, Rada Miasta
i Burmistrz w roku 2020
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 87 osób, przez
co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 15181 osób, w tym 8041 kobiet i 7140 mężczyzn. W odniesieniu do
poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja wygląda następująco: liczba mieszkanek w wieku
przedprodukcyjnym (0-18 lat) wynosiła 1224 osób, a liczba mieszkańców – 1359, liczba mieszkanek w wieku
produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 4153 osoby, a liczba mieszkańców (19-65) wynosiła 4441, liczba
mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2664, a liczba mieszkańców: 1340.
W 2020 r. narodziło się w gminie 131 osób, w tym 57 dziewczynek i 74 chłopców, a zmarło 233 osób, w tym
110 kobiet i 123 mężczyzn, przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł – 102.
Najczęściej nadawane imiona w 2020 roku

- dziewczynki: Emilia (4), Oliwia (3), Alicja (3)
- chłopcy: Franciszek (4), Leon (4), Stanisław (4)

W roku 2020 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 21 dni,
COVID -19
W Urzędzie Miasta Ustroń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV- 2, zostały opracowane procedury, zawierające podstawowe zasady ochrony przed
chorobą zakaźną „COVID-19”.
Wprowadzono zmiany w zakresie możliwości pracy zdalnej oraz zminimalizowano zagrożenia poprzez
wprowadzenie środków technicznych (środków ochrony zbiorowej) typu obudowy pleksiglasowe.
Zapewniono pracownikom dostęp do masek i rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk i
elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego.
Na parterze budynku Urzędu Miasta dostosowano stanowisko do obsługi petentów z zachowaniem
wszelkich zasad reżimu sanitarnego co umożliwiło bezpośredni, ciągły kontakt pracowników z petentami.
Zadania Urzędu Miasta Ustroń związane z COVID-19
- realizacja zadań związanych z COVID 19 zleconych przez Wojewodę Śląskiego
- ustalanie prac prewencyjnych, apele do mieszkańców, plakaty, informacje
- realizacja zarządzeń na podstawie wydanych decyzji Wojewody Śląskiego
- wykonywanie i nadzór nad wykonaniem zadań zleconych przez Wojewodę Śląskiego
- współpraca z MOPS i Fundacją Św. Antoniego, Strażą Miejską i OSP w zakresie przygotowania i dowozu
żywności dla osób przebywających na kwarantannie.
- organizacja i zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych wg potrzeb dla MDSS, MOPS,
OSP, Straż Miejska ,CUW oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.
- wsparcie MDSS w czasie zachorowań mieszkańców domu (dowóz łóżek, zakup środków ochrony osobistej)
- współpraca z Policją w zakresie przekazywania informacji dotyczących osób potrzebujących wsparcia w
czasie kwarantanny
- współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej RP.
- sporządzanie sprawozdań dla Wojewody Śląskiego
- sporządzanie pism, wykazów, poniesionych kosztów dla Wojewody Śląskiego
- udział w konferencjach z zakresu przeciwdziałania COVID -19
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- nadzór, koordynowanie, kontrolowanie wydatków na COVID-19, przygotowywanie zmian do budżetu
- organizacja i koordynacja transportu osób do punktów szczepień ( rok 2021)
- prowadzenie infolinii i udzielanie informacji w sprawach szczepień (rok 2021)
- prowadzenie rejestru osób korzystających z transportu (rok 2021)
- rozliczanie kosztów transportu (rok 2021)
- dystrybucja ulotek informujących o szczepieniach (rok 2021)
- umieszczanie na stronie miasta aktualnych informacji dot. COVID-19
- odbiór maseczek z Rezerw Materiałów Strategicznych dla mieszkańców miasta oraz pomoc w organizacji i
dystrybucji.
- zostało zastosowane zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 127/2020 z dn. 6 kwietnia 2020r. obniżające
stawki o 70 % dla przedsiębiorców w miesiącu kwietniu i maju,
- od kwietnia do czerwca 2020 roku, w postępowaniach administracyjnych związanych z wydawaniem
decyzji o lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz w decyzjach podziałowych i
związanych z rozgraniczeniem stosowany był następujący wpis:
„W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. (a w
szczególności przepisami określonymi w art. 73, pkt 57 – art. 15 zzzzzn) o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) informuję, że
w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, akta sprawy będą udostępniane
stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o
którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.”
Dodatkowo w czasie epidemii COVID-19 wysyłano pisma informacyjne do organizacji pozarządowych
dotyczące realizacji zadań (możliwości dokonywania zmian w umowie) oraz, jeśli zadanie nie było możliwe
do zrealizowania w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dokonywano rozwiązywania umów za
porozumieniem stron.
W roku 2020 Rada Miasta Ustroń podjęła 149 uchwał, natomiast Burmistrz Miasta Ustroń wydał 472
zarządzenia
W roku 2020 przeprowadzonych zostało 10 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 2020 r. podjęto łącznie 149 Uchwał Rady Miasta Ustroń.
W Radzie Miasta Ustroń funkcjonuje 7 Komisji tematycznych.
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Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Ustroń została rozwiązana w
sierpniu 2020 r. a jej zadania przejęły pozostałe Komisje. W trakcie swojej ośmiomiesięcznej pracy
obradowała 6 razy wypracowując 10 wniosków i 6 opinii.
W 2020 r. obradowały wszystkie Komisje.
L.P.

Nazwa Komisji

Ilość posiedzeń

1.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń

2.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta
Ustroń
Komisja Rodziny i Środowiska Rady Miasta
Ustroń
Komisja Infrastruktury Rady Miasta Ustroń
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady
Miasta Ustroń
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Ustroń
Komisja Koordynacyjna Rady Miasta Ustroń

10 posiedzeń i
11 kontrolnych
11

3.
4.
5.
6.
7.

Liczba
wydanych
wniosków
3

Liczba
wydanych
opinii
8

17

16

10

2

27

10
12

19
14

43
99

3

0

0

10

1

2

W związku z pandemią w 2020 r. większość obrad Sesji i posiedzeń Komisji odbywały się on- line za
pomocą aplikacji Zoom.

Spis uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta Ustroń w roku 2020
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 27 lutego 2020 r.
L.p.

Nr uchwały

Nazwa uchwały
w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu.
w sprawie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.

Uchwała

XIV/188/2020

2.

Uchwała

XIV/189/2020

3.

Uchwała

XIV/190/2020

4.

Uchwała

XIV/191/2020

5.

Uchwała

XIV/192/2020

6.

Uchwała

XIV/193/2020

7.

Uchwała

XIV/194/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

8.

Uchwała

XIV/195/2020

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie
Ustroń na rok szkolny 2019/2020

9.

Uchwała

XIV/196/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie uzdrowiskowej

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na gruncie gminnym
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10.

Uchwała

XIV/197/2020

11.

Uchwała

XIV/198/2020

12.

Uchwała

XIV/199/2020

13.

Uchwała

XIV/200/2020

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu
Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)
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.
w sprawie zawarcia z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego porozumień określających zasady prowadzenia
pozaszkolnych punktów katechetycznych
w sprawie petycji z dnia 18 listopada 2019r.

14.

Uchwała

XIV/201/2020

w sprawie petycji z dnia 6 grudnia 2019r.

Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 30 kwietnia 2020 r.
1.

Uchwała

XV/202/2020

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

2.

Uchwała

XV/203/2020

3.

Uchwała

XV/204/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(ograniczenie niskiej emisji)

4.

Uchwała

XV/205/2020

5.

Uchwała

XV/206/2020

6.

Uchwała

XV/207/2020

7.

Uchwała

XV/208/2020

8.

Uchwała

XV/209/2020

9.
10.

Uchwała
Uchwała

XV/210/2020
XV/211/2020

11.

Uchwała

XV/212/2020

12.

Uchwała

XV/213/2020

13.

Uchwała

XV/214/2020

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w
rejonie ul. Łącznej i Bładnickiej)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie uzdrowiskowej
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących
dochód gminy
w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od
nieruchomości.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
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 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu
Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)
w sprawie nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy
ul. Myśliwskiej w Ustroniu
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14.

Uchwała

XV/215/2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na gruncie gminnym.

15.

Uchwała

XV/216/2020

16.

Uchwała

XV/217/2020

17.

Uchwała

XV/218/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej
przy ul. Drozdów.
w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do organu
regulacyjnego.
w sprawie nabycia w drodze kupna zabudowanej nieruchomości
położonej przy ul. Bażantów.

18.

Uchwała

XV/219/2020

19.

Uchwała

XV/220/2020

20.

Uchwała

XV/221/2020

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Ustroń.

21.

Uchwała

XV/222/2020

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ustroniu.

22.

Uchwała

XV/223/2020

w sprawie nadania nazwy rondu w Ustroniu.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Ustroń w 2020 r. "
zmieniająca Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ustroń

Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 28 maja 2020 r.
1.

Uchwała

XVI/224/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie uzdrowiskowej
w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinka ok. 0,25 km
drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska”.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na gruncie gminnym.

2.

Uchwała

XVI/225/2020

3.

Uchwała

XVI/226/2020

4.

Uchwała

XVI/227/2020

5.

Uchwała

XVI/228/2020

6.

Uchwała

XVI/229/2020

7.

Uchwała

XVI/230/2020

8.

Uchwała

XVI/231/2020

9.

Uchwała

XVI/232/2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

10.

Uchwała

XVI/233/2020

11.

Uchwała

XVI/234/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji
Rewizyjnej.
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę

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.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry
Równica
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń.
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Ustroń.
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12.

Uchwała

XVI/235/2020

w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu
terytorialnego w Polsce.

13.

Uchwała

XVI/236/2020

w sprawie przyjęcia rezygnacji członków komisji Rady Miasta
Ustroń

14.

Uchwała

XVI/237/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji
Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej

15.

Uchwała

XVI/238/2020

16.

Uchwała

XVI/239/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa

Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 25 czerwca 2020 r.
1.

Uchwała

XVII/240/2020

w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń za rok
2019
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2019
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń
za 2019 rok

2.

Uchwała

XVII/241/2020

3.

Uchwała

XVII/242/2020

4.

Uchwała

XVII/243/2020

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

5.
6.

Uchwała
Uchwała

XVII/244/2020
XVII/245/2020

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń.

7.

Uchwała

XVII/246/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie uzdrowiskowej

8.

Uchwała

XVII/247/2020

9.

Uchwała

XVII/248/2020

10.

Uchwała

XVII/249/2020

11.

Uchwała

XVII/250/2020

12.

Uchwała

XVII/251/2020

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w
granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą,
Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły,
Akacjowej, Katowickiej
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych przy ul. Myśliwskiej
w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na
gruncie gminnym
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata
i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach
odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Gminy
Ustroń

13.

Uchwała

XVII/252/2020

1.

Uchwała

XVIII/254/2020

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie
Ustroń na rok szkolny 2020/2021
14. Uchwała
XVII/253/2020
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Ustroniu.
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
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2.

Uchwała

XVIII/255/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń

3.

Uchwała

XVIII/256/2020

4.

Uchwała

XVIII/257/2020

5.

Uchwała

XVIII/258/2020

6.

Uchwała

XVIII/259/2020

7.

Uchwała

XVIII/260/2020

8.

Uchwała

XVIII/261/2020

9.

Uchwała

XVIII/262/2020

10.

Uchwała

XVIII/263/2020

11.

Uchwała

XVIII/264/2020

12.

Uchwała

XVIII/265/2020

13.

Uchwała

XVIII/266/2020

14.

Uchwała

XVIII/267/2020

15.

Uchwała

XVIII/268/2020

16.

Uchwała

XVIII/269/2020

17.

Uchwała

XVIII/270/2020

18.

Uchwała

XVIII/271/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie uzdrowiskowej
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania
Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Skoczów, przy realizacji
zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji
Skoczów
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na gruncie gminnym
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze SkateParku pod
Palenicą w Ustroniu
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Spokojnej
Starości w Ustroniu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/481/2018 Rady Miasta
Ustroń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Ustroń
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Ustroń
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta
Ustroń z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/289/2017 Rady Miasta Ustroń
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
dla samorządowych jednostek organizacyjnych w Ustroniu
w sprawie nadania wyróżnienia "Za zasługi dla Miasta Ustronia"
Elżbiecie Szołomiak
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady
Miasta i określenia zakresu ich działania
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji
Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej

19.

Uchwała

XVIII/272/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji
Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej

20.

Uchwała

XVIII/273/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa

21.

Uchwała

XVIII/274/2020

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa

22.

Uchwała

XVIII/275/2020

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego komisji Rady
Miasta Ustroń
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23.

Uchwała

XVIII/276/2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

24.

Uchwała

XVIII/277/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

25.

Uchwała

XVIII/278/2020

uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

26.

Uchwała

XVIII/279/2020

uchylająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 24 września 2020 r.
XIX/280/2020
uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
1.
Uchwała
długoterminowego
2.
Uchwała
XIX/281/2020
w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
3.

Uchwała

XIX/282/2020

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

4.

Uchwała

XIX/283/2020

5.

Uchwała

XIX/284/2020

6.

Uchwała

XIX/285/2020

7.

Uchwała

XIX/286/2020

8.

Uchwała

XIX/287/2020

9.

Uchwała

XIX/288/2020

10.

Uchwała

XIX/289/2020

11.

Uchwała

XIX/290/2020

12.

Uchwała

XIX/291/2020

13.

Uchwała

XIX/292/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
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 2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie
powiatowego transportu zbiorowego
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez
wyłączenie jej części z użytkowania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od osób
fizycznych, położonych w pasie drogi ul. Orłowej
w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów
w sprawie nadania wyróżnienia "Za zasługi dla Miasta Ustronia"
Leonowi Mijalowi
w sprawie petycji grupy Mieszkańców osiedla Leśny Zakątek

Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 20 października 2020 r. (nadzwyczajna)
1.

Uchwała

XX/293/2020

1.

Uchwała

XXI/296/2020

.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
2.
Uchwała
XX/294/2020
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
3.
Uchwała
XX/295/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń
Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 29 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
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2.

Uchwała

XXI/297/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń

3.

Uchwała

XXI/298/2020

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok

4.

Uchwała

XXI/299/2020

5.

Uchwała

XXI/300/2020

6.

Uchwała

XXI/301/2020

7.

Uchwała

XXI/302/2020

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Ustroń na lata 2020 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska
Ustroń
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów w opłacie targowej
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie uzdrowiskowej

8.
9.

Uchwała
Uchwała

XXI/303/2020
XXI/304/2020

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021

10.

Uchwała

XXI/305/2020

w sprawie zwolnień z podatku rolnego na rok 2021

11.

Uchwała

XXI/306/2020

w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2020 –
Srebrnej Cieszynianki

12.

Uchwała

XXI/307/2020

w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i
warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane

13.

Uchwała

XXI/308/2020

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Ustroń

Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 26 listopada 2020 r.
1.
2.

Uchwała
Uchwała

XXII/309/2020
XXII/310/2020

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń

3.

Uchwała

XXII/311/2020

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

4.

Uchwała

XXII/312/2020

w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

5.

Uchwała

XXII/313/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń

6.

Uchwała

XXII/314/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2021

7.

Uchwała

XXII/315/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2021 rok

8.

Uchwała

XXII/316/2020

9.

Uchwała

XXII/317/2020

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
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10.

Uchwała

XXII/318/2020

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.

Uchwała

XXII/319/2020

12.

Uchwała

XXII/320/2020

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli określonych nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na gruncie gminnym

13.

Uchwała

XXII/321/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w
drodze przetargu

14.

Uchwała

XXII/322/2020

w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na
gruncie gminnym

15.

Uchwała

XXII/323/2020

w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na
gruncie gminnym

16.

Uchwała

XXII/324/2020

17.

Uchwała

XXII/325/2020

18.

Uchwała

XXII/326/2020

w sprawie szczegółowego sposób i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną opłatę
w sprawie uchylenia uchwały nr XXlll/260/2016 Rady Miasta
Ustroń z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających
dziennych opiekunów na terenie Miasta Ustroń
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu

19.

Uchwała

XXII/327/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rodziny
i Środowiska

Sesja Rady Miasta Ustroń w dniu 17 grudnia 2020 r.
1.
2.

Uchwała
Uchwała

XXIII/328/2020
XXIII/329/2020

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń

3.

Uchwała

XXIII/330/2020

4.
5.

Uchwała
Uchwała

XXIII/331/2020
XXIII/332/2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla
Miasta Ustroń na lata 2020-2035

6.

Uchwała

XXIII/333/2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń

7.

Uchwała

XXIII/334/2020

8.

Uchwała

XXIII/335/2020

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Ustroń na lata 2021-2025
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Ustroń

9.

Uchwała

XXIII/336/2020

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2021 r.
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Burmistrz Miasta Ustroń w roku 2020 wydał 472 następujące
zarządzenia:
STYCZEŃ 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 8 stycznia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 1/2020
w sprawie przyznania dotacji na realizację Zarządzenie
zadania publicznego pn: XXVI Turniej Tenisa zrealizowano
Stołowego „O Puchar Miasta Ustroń”
2.

Zarządzenie nr 2/2020

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Zarządzenie
realizatora Programu Zdrowotnego w roku 2020 zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 3/2020

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Zarządzenie
realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w zrealizowano
roku 2020 w zakresie badań krwi pod kątem
boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata
2018 - 2023

4.

Zarządzenie nr 4/2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Zarządzenie
nieruchomości stanowiącej własność Miasta zrealizowano
Ustroń w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata

5.

Zarządzenie nr 5/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacyjnych placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020 (SP 1)

6.

Zarządzenie nr 6/2020

w sprawie zatwierdzenie aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacyjnych placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020 (P 7)

7.

Zarządzenie nr 7/2020

w sprawie przyjęcia służebności gruntowej Zarządzenie
przechodu i przejazdu na rzecz Miasta Ustroń
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 20 stycznia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 8/2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zrealizowano
metody ustalenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek
opłat
2.

Zarządzenie nr 9/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i zrealizowano
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trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
3.

Zarządzenie nr 10/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z zrealizowano
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

4.

Zarządzenie nr 11/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Zarządzenie
projektów aktów prawa miejscowego w sprawie zrealizowano
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie
pasa drogowego

5.

Zarządzenie nr 12/2020

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 Zarządzenie
harmonogramu czynności w postępowaniu zrealizowano
rekrutacyjnym
oraz
postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto
Ustroń

6.

Zarządzenie nr 13/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacyjnych placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020 (SP 6)

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 stycznia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 14/2020
w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 15/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa zrealizowano
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia
za
inkaso
w
opłacie
uzdrowiskowej

3.

Zarządzenie nr 16/2020

w sprawie podziału środków w ramach III edycji Zarządzenie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań zrealizowano
publicznych

4.

Zarządzenie nr 17/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zarządzenie
Powiatowi Cieszyńskiemu
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 18/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacyjnych placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020 (P 1,2,4,5,6,7)
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 19/2020
w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Zarządzenie
na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
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LUTY 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 03 lutego 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 20/2020
w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 21/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu uchwały zrealizowano
zmieniającej uchwałę w sprawie metody
ustalania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

3.

Zarządzenie nr 22/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu uchwały zrealizowano
zmieniającej uchwałę w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

4.

Zarządzenie nr 23/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu uchwały zrealizowano
zmieniającej uchwałę w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

5.

Zarządzenie nr 24/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie metody ustalenia opłat za zrealizowano
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawek opłat

6.

Zarządzenie nr 25/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu zrealizowano
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

7.

Zarządzenie nr 26/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za zrealizowano
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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8.

Zarządzenie nr 27/2020

w
sprawie
wprowadzenia
instrukcji Zarządzenie
bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie zrealizowano
Miasta Ustroń

9.

Zarządzenie nr 28/2020

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Zarządzenie
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ustroń zrealizowano

10.

Zarządzenie nr 29/2020

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Zarządzenie
Rady Seniorów Miasta Ustroń
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr 30/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji projektów aktów prawa
miejscowego w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za zajęcie pasa drogowego

Zarządzenie
zrealizowano

12.

Zarządzenie nr 31/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego

Zarządzenie
zrealizowano

13.

Zarządzenie nr 32/2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkoli i szkół podstawowych w 2020 roku.

Zarządzenie
zrealizowano

14.

Zarządzenie nr 33/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych placówek oświatowych na rok
szkolny 2019/2020 (P 6, SP 1, SP 2)

Zarządzenie
zrealizowano

15.

Zarządzenie nr 34/2020

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

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 10 lutego 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 35/2020
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 36/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 37/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zrealizowano
przesyłu na gruncie gminnym ul. Ignacego
Daszyńskiego w Ustroniu

4.

Zarządzenie nr 38/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej zrealizowano
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umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość
5.

Zarządzenie nr 39/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacyjnych placówek oświatowych na rok
szkolny 2019/2020 (P 6)

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 40/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
uchwały w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół
podstawowych w 2020 roku.

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 41/2020

w sprawie ustalenia średniego kosztu
utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu
Spokojnej Starości w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 42/2020

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 2003r. 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 opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 43/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 44/2020
w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie określenia zasad i trybu zrealizowano
przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu
Miasta Ustroń na 2021 rok
2.

Zarządzenie nr 45/2020

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad Zarządzenie
przydzielania pracownikom Urzędu Miasta zrealizowano
Ustroń środków ochrony indywidualnej, odzieży
o obuwia roboczego
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3.

Zarządzenie nr 46/2020

w sprawie ogłoszenia IV edycji otwartego Zarządzenie
konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w zrealizowano
Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020

4.

Zarządzenie nr 47/2020

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Zarządzenie
celu opiniowania złożonych przez organizacje zrealizowano
pozarządowe ofert o dotacje na realizację zadań
publicznych Miasta Ustroń w 2020 r.

5.

Zarządzenie nr 48/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zrealizowano
dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3
lata
oraz
odstąpienie
od
obowiązku
przetargowego
trybu
zawarcia
umowy
dzierżawy gruntu

6.

Zarządzenie nr 49/2020

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych Zarządzenie
na bezpłatne umieszczanie urzędowych zrealizowano
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020r

7.

Zarządzenie nr 50/2020

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Zarządzenie
Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 51/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie zawarcia z innymi jednostkami zrealizowano
samorządu
terytorialnego
porozumień
określających
zasady
prowadzenia
pozaszkolnych punktów katechetycznych

9.

Zarządzenie nr 52/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacyjnych placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020 (SP1,SP3)

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 lutego 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 53/2020
w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do Zarządzenie
projektu miejscowego planu zagospodarowania zrealizowano
przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w
rejonie góry Równica (wyłożenie do publicznego
wglądu od 9 grudnia 2019r. do 16 stycznia
2020r., zbieranie uwag do 31 stycznia 2020r.)
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 24 lutego 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 54/2020
w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
zrealizowano
finansowego na rok 2020
2.

Zarządzenie nr 55/2020

w sprawie aktualizacji planu operacyjnego Zarządzenie
funkcjonowania miasta Ustroń w warunkach zrealizowano
zewnętrznego
zagrożenia
bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny

3.

Zarządzenie nr 56/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza Zarządzenie
organizacyjnego placówki oświatowej na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020.

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 28 lutego 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 57/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej Miasta Ustroń
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MARZEC 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 02 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 58/2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa zrealizowano
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia
za
inkaso
w
opłacie
uzdrowiskowej
2.

Zarządzenie nr 59/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zrealizowano
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.

Zarządzenie nr 60/2020

w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji Zarządzenie
formalnej zgłoszeń kandydatów na członków zrealizowano
Rady Seniorów Miasta Ustroń, a także obsługi
zebrania oraz ustalenia wyników wyborów do
Rady.

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 09 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 61/2020
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 62/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 63/2020

w sprawie wyznaczenia soboty jako dnia pracy

4.

Zarządzenie nr 64/2020

zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Zarządzenie
Regulaminu Wynagradzania Pracowników w zrealizowano
Urzędzie Miasta Ustroń

5.

Zarządzenie nr 65/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta projektu uchwały w sprawie nabycia w zrealizowano
drodze kupna nieruchomości położonej przy ul.
Myśliwskiej w Ustroniu

6.

Zarządzenie nr 66/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta projektu uchwały w sprawie „Programu zrealizowano
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Ustroń w 2020r.”
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7.

Zarządzenie nr 67/2020

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Zarządzenie
Miasta Ustroń do prowadzenia czynności zrealizowano
związanych
ze
sporządzeniem
aktów
pełnomocnictw do głosowania.

8.

Zarządzenie nr 68/2020

w sprawie powołania zespołu do spraw Zarządzenie
organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej zrealizowano
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

9.

Zarządzenie nr 69/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacyjnych placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020 (SP 1, SP 2, SP 5)

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 11 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 70/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Zarządzenie
w placówkach oświatowych
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 71/2020
w sprawie zawieszenie działalności od dnia 12 Zarządzenie
marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. zrealizowano
Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego
przeprowadzonej przez Miasto Ustroń
2.

Zarządzenie nr 72/2020

w sprawie zamknięcia żłobka prowadzonego Zarządzenie
przez Miasto Ustroń
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 73/2020

w
sprawie
rekomendacji
(zawieszenia działalności) żłobka

zamknięcia Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 16 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 74/2020
w sprawie zmiany budżetu i zmiana planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 75/2020

w sprawie skierowanie pod obrady sesji uchwałę Zarządzenie
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim zrealizowano
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

3.

Zarządzenie nr 76/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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4.

Zarządzenie nr 77/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 78/2020

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 2003r. 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 opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 79/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 80/2020

w sprawie realizacji zdań w zakresie „Budżet
Obywatelski” wynikającego z postanowień
uchwały nr XIV/197/2020 Rady Miasta Ustroń z
dnia 27 lutego 2020r

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 81/2020

w sprawie podziału środków w ramach IV edycji
otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań
publicznych w zakresie objętym uchwałą nr
XII/160/2019 Rady Miasta Ustroń w sprawie
przyjęcia zadań w Miejskim Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 82/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
projektu uchwały 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”

Zarządzenie
zrealizowano

10.

Zarządzenie nr 83/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska - Białej na dofinansowanie działalności

Zarządzenie
zrealizowano
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Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku - Białej
11.

Zarządzenie nr 84/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
Zarządzenie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowano
ustanowienie służebności przesyłu na gruncie
gminnym

12.

Zarządzenie nr 85/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
Zarządzenie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowano
zamianę nieruchomości

13.

Zarządzenie nr 86/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica

Zarządzenie
zrealizowano

14.

Zarządzenie nr 87/2020

w sprawie zaopiniowania rocznego planu
łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla
Koła Łowieckiego „Bażant Dzięgielów”

Zarządzenie
zrealizowano

15.

Zarządzenie nr 88/2020

w sprawie ustalenia ceny 1 GJ.

Zarządzenie
zrealizowano

16.

Zarządzenie nr 89/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji
projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

17.

Zarządzenie nr 90/2020

w sprawie obowiązku informacyjnego
dotyczącego Miejskiego Domu Spokojnej
Starości

Zarządzenie
zrealizowano

18.

Zarządzenie nr 91/2020

w sprawie zapewnienia pomocy osobom,
wymagającym wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19

Zarządzenie
zrealizowano

19.

Zarządzenie nr 92/2020

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania
Urzędu Miasta Ustroń w celu przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie
zrealizowano

20.

Zarządzenie nr 93/2020

w sprawie ograniczenia kontroli w
indywidualnych gospodarstwach domowych,
wynikających z planu działań
krótkoterminowych określonych w „Programie
ochrony powietrza dla województwa śląskiego
mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych

Zarządzenie
zrealizowano
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substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń
ekspozycji”.
21.

Zarządzenie nr 94/2020

w sprawie objęcia nadzorem osób bezdomnych
z podejrzeniem zarażenia wirusem

Zarządzenie
zrealizowano

22.

Zarządzenie nr 95/2020

w sprawie zapewnienia pomocy osobom
wymagającym wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co-2, w
szczególności osobom starszym, samotnym,
niepełnosprawnym, bezdomnym.

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 18 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 96/2020
w sprawie szczegółowych form udzielania Zarządzenie
pomocy dla mieszkańców Miasta Ustroń
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 97/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zrealizowano
w sprawie nadania nazwy rondu w Ustroniu

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 23 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 98/2020
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 99/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 100/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 101/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na Zarządzenie
wolne stanowiska urzędnicze, w tym zrealizowano
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miasta Ustroń

5.

Zarządzenie nr 102/2020

w sprawie ogłoszenia V edycji otwartego Zarządzenie
konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w zrealizowano
Miejskim Programie 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
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6.

Zarządzenie nr 103/2020

w sprawie zaopiniowania rocznego planu Zarządzenie
łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla zrealizowano
Koła Łowieckiego „Głuszec” w Wiśle

7.

Zarządzenie nr 104/2020

w sprawie zaopiniowania rocznego planu Zarządzenie
łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla zrealizowano
Koła Łowieckiego „Jelenica Dzięgielów”

8.

Zarządzenie nr 105/2020

w sprawie zaopiniowania rocznego planu Zarządzenie
łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla zrealizowano
Koła Łowieckiego „Hubertus Goleszów”

9.

Zarządzenie nr 106/2020

w sprawie wniesienia aportu do spółki Zarządzenie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z zrealizowano
siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10

10.

Zarządzenie nr 107/2020

w sprawie zaopiniowania rocznego planu Zarządzenie
łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla zrealizowano
Koła Łowieckiego „Diana Skoczów”

11.

Zarządzenie nr 108/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji zmiany Zarządzenie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy zrealizowano
Finansowej Miasta Ustroń.

12.

Zarządzenie nr 109/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta zrealizowano
Ustroń projektu uchwały w sprawie nadania
nazwy rondu w Ustroniu.

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 25 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 110/2020 w sprawie zamknięcia żłobków, klubów malucha Zarządzenie
i innych obiektów, w których świadczona jest zrealizowano
opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. – polecenie
nr 40/2020 Wojewody Śląskiego
2.

Zarządzenie nr 111/2020

w sprawie zamknięcia (zawieszenia działalności) Zarządzenie
żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w zrealizowano
których świadczona jest opieka nad dziećmi w
wieku do lat 3. – polecenie nr 41/2020
Wojewody Śląskiego

3.

Zarządzenie nr 112/2020

w sprawie czasowego zawieszenie działalności Zarządzenie
na terenie województwa śląskiego – polecenie zrealizowano
nr 42/2020 Wojewody Śląskiego
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4.

Zarządzenie nr 113/2020

w
sprawie
podejmowania
informacyjnych – polecenie nr
Wojewody Śląskiego

5.

Zarządzenie nr 114/2020

w sprawie zamknięcia placu zabaw

działań Zarządzenie
43/2020 zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 115/2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań o Zarządzenie
charakterze publicznym przez Urząd Miasta zrealizowano
Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 116/2020 w sprawie odwołania imprez oraz pozostałych Zarządzenie
wydarzeń
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 117/2020

w sprawie wyznaczenia osób do udzielania Zarządzenie
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w zrealizowano
Straży Miejskiej w Ustroniu

3.

Zarządzenie nr 118/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza Zarządzenie
organizacyjnego w placówce oświatowej na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020

4.

Zarządzenie nr 119/2020

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

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 120/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządzenie
finansowego samorządowej instytucji kultury zrealizowano
pn. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w
Ustroniu
2.

Zarządzenie nr 121/2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządzenie
finansowego samorządowej instytucji kultury zrealizowano
pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły
w Ustroniu
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3.

Zarządzenie nr 122/2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządzenie
finansowego samorządowej instytucji kultury zrealizowano
pn. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w
Ustroniu
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KWIECIEŃ 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 01 kwietnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 123/2020 w sprawie podjęcia wspólnych działań Policji i Zarządzenie
Straży Miejskiej, zgodnie z poleceniem nr zrealizowano
46/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca
2020 roku

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 03 kwietnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 124/2020 w sprawie zawieszenia działalności dziennych Zarządzenie
opiekunów zgodnie z poleceniem nr 51/2020 zrealizowano
Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 06 kwietnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 125/2020 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 126/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Zarządzenie
zmieniającej uchwałę Nr XIV/157/2016 Rady zrealizowano
Miasta Ustroń z dnia 28 stycznia 2016r. w
sprawie
przyjęcia
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej Miasta Ustroń

3.

Zarządzenie nr 127/2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za Zarządzenie
najem i dzierżawę nieruchomości stanowiącej zrealizowano
własność Miasta Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 14 kwietnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 128/2020 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Zarządzenie
Miasta Ustroń za 2019 rok
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 129/2020

Informacja o stanie mienia komunalnego za Zarządzenie
2019 rok
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 130/2020

Sprawozdanie roczne z wykonania planów Zarządzenie
finansowych samorządowych instytucji kultury zrealizowano
za 2019 rok

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 131/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
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2.

Zarządzenie nr 132/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 133/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim zrealizowano
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

4.

Zarządzenie nr 134/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020 zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 135/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie zrealizowano
Finansowej Miasta Ustroń

6.

Zarządzenie nr 136/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zrealizowano
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności podatków oraz zaległości podatkowych
stanowiących dochód gminy

7.

Zarządzenie nr 137/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwałę Zarządzenie
w sprawie przedłużenia terminu płatności rat zrealizowano
podatku od nieruchomości

8.

Zarządzenie nr 138/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie zwolnienia z podatku od zrealizowano
nieruchomości

9.

Zarządzenie nr 139/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie określenia zasad i trybu zrealizowano
przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu
Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)

10.

Zarządzenie nr 140/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie projektu Regulaminu dostarczania zrealizowano
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Ustroń do organu regulacyjnego

11.

Zarządzenie nr 141/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwałę Zarządzenie
w sprawie nabycia w drodze kupna zabudowanej zrealizowano
nieruchomości położonej przy ul. Bażantów
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12.

Zarządzenie nr 142/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie zmiany Planu Gospodarki zrealizowano
Niskoemisyjnej Miasta Ustroń

13.

Zarządzenie nr 143/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami
oraz
organizacjami zrealizowano
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Ustroń

14.

Zarządzenie nr 144/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta zrealizowano
Ustroń, w sprawie projektu uchwały w sprawie
zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta Ustroń

15.

Zarządzenie nr 145/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami projektu uchwały zmieniającej zrealizowano
uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności podatków oraz
zaległości podatkowych stanowiących dochód
gminy

16.

Zarządzenie nr 146/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami projektu uchwały w sprawie zrealizowano
przedłużenia terminu płatności rat podatku od
nieruchomości

17.

Zarządzenie nr 147/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami projektu uchwały w sprawie zrealizowano
przedłużenia terminu płatności rat podatku od
nieruchomości

18.

Zarządzenie nr 148/2020

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Zarządzenie
czasowego zamknięcia placów zabaw i parków zrealizowano
miejskich zarządzanych przez Miasto Ustroń

19.

Zarządzenie nr 149/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji uchwały Zarządzenie
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i zrealizowano
porządku na terenie Miasta Ustroń
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 kwietnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 150/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 151/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta zrealizowano
Ustroń, projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia
terminu płatności podatków oraz zaległości
podatkowych stanowiących dochód gminy

3.

Zarządzenie nr 152/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta zrealizowano
Ustroń, projektu uchwały w sprawie
przedłużenia terminu płatności rat podatku od
nieruchomości

4.

Zarządzenie nr 153/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta zrealizowano
Ustroń, projektu uchwały w sprawie
przedłużenia terminu płatności rat podatku od
nieruchomości

5.

Zarządzenie nr 154/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa zrealizowano
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia
za
inkaso
w
opłacie
uzdrowiskowej

6.

Zarządzenie nr 155/2020

w sprawie podziału środków w ramach V edycji Zarządzenie
konkursu na realizację zadań publicznych
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 156/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji z organizacjami pozarządowymi zrealizowano
działającymi na terenie Miasta Ustroń
dotyczących projektu uchwały w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Ustroń
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8.

Zarządzenie nr 157/2020

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Zarządzenie
na terenie województwa śląskiego zgodnie z zrealizowano
decyzją Nr PSI.6334.48.2020 z 24.04.2020r.

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 158/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
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MAJ 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 04 maja 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 159/2020 w sprawie ustalenia w roku 2020 maksymalnej Zarządzenie
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, zrealizowano
pobieranych przez podmioty prowadzące
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i
specjalności
kształcenia,
na
które
dofinansowanie jest przeznaczone.
2.

Zarządzenie nr 160/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 05 maja 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 161/2020 w
sprawie
czasowego
ograniczenia Zarządzenie
funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ustroniu
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 162/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Zarządzenie
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w zrealizowano
szkołach podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 11 maja 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 163/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 164/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 165/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz zrealizowano
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. 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
opłacie
uzdrowiskowej
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4.

Zarządzenie nr 166/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i zrealizowano
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
uzdrowiskowej

5.

Zarządzenie nr 167/2020

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Zarządzenie
Instrukcji
bezpieczeństwa
pożarowego zrealizowano
,,RATUSZ" dla Urzędu Miasta Ustroń
zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Rynek 1

6.

Zarządzenie nr 168/2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 169/2020

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.

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 170/2020

w sprawie ustanowienia służebności przechodu
i przejazdu na gruncie gminnym

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 171/2020

w sprawie czasowego zawieszenia działalności
na terenie województwa śląskiego

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 13 maja 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 172/2020 w
sprawie
czasowego
ograniczenia Zarządzenie
funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ustroniu
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 173/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Zarządzenie
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w zrealizowano
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 18 maja 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 174/2020 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Miasta Zarządzenie
Ustroń za wysokie wyniki sportowe we zrealizowano
współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym i za osiągnięcia w działalności
sportowej w roku 2019
2.

Zarządzenie nr 175/2020

w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do Zarządzenie
realizacji
zadania
inwestycyjnego
pn.: zrealizowano
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"Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi
powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska."
3.

Zarządzenie nr 176/2020

w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych Zarządzenie
do
projektu
miejscowego
planu zrealizowano
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej,
Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica

4.

Zarządzenie nr 177/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacji w placówkach oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2019/2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 maja 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 178/2020 w
sprawie
czasowego
ograniczenia Zarządzenie
funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ustroniu
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 179/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Zarządzenie
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w zrealizowano
szkołach podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto Ustroń

3.

Zarządzenie nr 180/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Zarządzenie
w zakresie klas I-III w szkołach podstawowych, zrealizowano
dla których organem prowadzącym jest Miasto
Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 25 maja 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 181/2020 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Zarządzenie
na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 182/2020

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Zarządzenie
na rok 2020
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 183/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa zrealizowano
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia
za
inkaso
w
opłacie
uzdrowiskowej

4.

Zarządzenie nr 184/2020

w sprawie określenia środków finansowych w Zarządzenie
Budżecie Miasta Ustroń przewidzianych na zrealizowano
realizację Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku
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5.

Zarządzenie nr 185/2020

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji
Przedszkoli nr 1, 2, 4, 5, 6 i 7 w Ustroniu na rok
szkolny 2020/2021

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 186/2020

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji
Szkół Podstawowych nr 1, 2, 5, 6 oraz nr 3 z
Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu na rok
szkolny 2020/2021

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 29 maja 2020 r.
1.

Zarządzenie nr187/2020

w sprawie raportu o stanie Miasta Ustroń za
rok 2019

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr188/2020

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
"Prażakówka" w Ustroniu, powołania komisji
konkursowej oraz określenia trybu pracy
komisji konkursowej

Zarządzenie
zrealizowano
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CZERWIEC 2020
Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 01 czerwca 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 189/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na Zarządzenie
rok 2020
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 190/2020

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego na 2021 r,

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 191/2020

zmieniające zarządzenie w sprawie
regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 192/2020

w sprawie odwołania imprez masowych na Zarządzenie
terenie Miasta Ustroń
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 193/2020

w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr
3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
Pani Jolancie Kocyan

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 194/2020

w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr
6 im. Józefa Kreta w Ustroniu Panu Romanowi
Langhammerowi

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 195/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacji w placówce oświatowej na rok
szkolny 2019/2020

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 04 czerwca 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 196/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie
zajęć w zakresie klas I-III w szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Ustroń

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 08 czerwca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 197/2020 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na
rok 2020
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Zarządzenie
zrealizowano
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2.

Zarządzenie nr 198/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na
rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 199/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 200/2020

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 w
zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 201/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 202/2020

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 2003r. 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 opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 203/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 204/2020

w sprawie czasowego zawieszenia działalności
na terenie województwa śląskiego

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 205/2020

w sprawie powołania Gminnego Biura
Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie
zrealizowano

10.

Zarządzenie nr 206/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacji w placówce oświatowej na rok
szkolny 2019/2020

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr 207/2020

w sprawie ustalenia przerwy w pracy
Przedszkola nr 1 w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano
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Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 10 czerwca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 208/2020 w sprawie powołania zespołu do spraw Zarządzenie
organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej zrealizowano
Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
2.

Zarządzenie nr 209/2020

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Zarządzenie
Miasta Ustroń do prowadzenia czynności zrealizowano
związanych
ze
sporządzeniem
aktów
pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 15 czerwca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 210/2020 w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego

kredytu Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 211/2020

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 212/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 213/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta
projektu
uchwały
w
sprawie zrealizowano
przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w Ustroniu w granicach następujących
ulic: Jana Wantuły, Pod Grapą, Partyzantów, 3
Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły,
Akacjowej, Katowickiej

5.

Zarządzenie nr 214/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zrealizowano
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych przy ulicy Myśliwskiej

6.

Zarządzenie nr 215/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta
projektu
uchwały
w
sprawie zrealizowano
ustanowienia służebności przechodu i przejazdu
na gruncie gminnym

7.

Zarządzenie nr 216/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta projektu uchwały w sprawie średnich cen zrealizowano
jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny
2020/2021
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8.

Zarządzenie nr 217/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta projektu uchwały w sprawie utworzenia zrealizowano
Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 1 w
Ustroniu

9.

Zarządzenie nr 218/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta projektu uchwały w sprawie wyrażenia zrealizowano
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu

10.

Zarządzenie nr 219/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zrealizowano
przyznania nieruchomości zamiennej w ramach
odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa
na rzecz Gminy Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 18 czerwca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 220/2020 w sprawie odwołania wspólnych działań Policji Zarządzenie
ze Strażą Miejską zgodnie z decyzją nr zrealizowano
ZKI.6330.9.5.2020 Wojewody Śląskiego

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 22 czerwca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 221/2020 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zrealizowano
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na gruncie gminnym
2.

Zarządzenie nr 222/2020

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za miejsce Zarządzenie
postojowe na parkingach stanowiących zrealizowano
własność Miasta Ustroń

3.

Zarządzenie nr 223/2020

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Zarządzenie
na terenie województwa śląskiego zgodnie z zrealizowano
decyzją nr PSI.6334.88.2020 Wojewody
Śląskiego

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 26 czerwca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 224/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 225/2020 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 226/2020

w sprawie wprowadzenia procedury „Ocena Zarządzenie
ryzyka zawodowego” w Urzędzie Miasta Ustroń zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 227/2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych Zarządzenie
dla nauczycieli Przedszkola nr 7 w Ustroniu, zrealizowano
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu i Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

4.

Zarządzenie nr 228/2020

w sprawie ustalenia przerwy
Przedszkola nr 7 w Ustroniu

5.

Zarządzenie nr 229/2020

w sprawie ustalenia przerwy w pracy Oddziału Zarządzenie
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w zrealizowano
Ustroniu

w

pracy Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 230/2020 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 231/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej Miasta Ustroń
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LIPIEC 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 06 lipca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 232/2020 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 233/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 13 lipca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 234/2020 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 235/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 236/2020

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Zarządzenie
ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i zrealizowano
dzierżawę
nieruchomości
stanowiących
własność Miasta Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 20 lipca 2020 r.
Zarządzenie nr 237/2020 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Zarządzenie
Urzędu Miasta Ustroń
zrealizowano
1.
Zarządzenie nr 238/2020
2.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie karty
wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli
funkcjonalnej, merytorycznej, formalno rachunkowej, zatwierdzenia dokumentów
finansowych oraz innych dokumentów

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 lipca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 239/2020 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 240/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 241/2020

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Zarządzenie
Domu Kultury ,,Prażakówka" w Ustroniu
zrealizowano
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4.

Zarządzenie nr 242/2020

zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zarządzenie
Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia zrealizowano
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

5.

Zarządzenie nr 243/2020

w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zarządzenie
Domu Kultury ,,Prażakówka" w Ustroniu
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 244/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 lipca 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 245/2020 w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
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SIERPIEŃ 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 03 sierpnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 246/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa zrealizowano
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia
za
inkaso
w
opłacie
uzdrowiskowej
2.

Zarządzenie nr 247/2020

w sprawie ustalenia
Przedszkola nr 5

przerwy

w

pracy Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 17 sierpnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 248/2020 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta projektu uchwały w sprawie zmian w zrealizowano
budżecie miasta na rok 2020
2.

Zarządzenie nr 249/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta projektu uchwały w sprawie zmiany zrealizowano
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń

3.

Zarządzenie nr 250/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 251/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok
2020

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 252/2020

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 2003r. 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 opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 253/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano
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7.

Zarządzenie nr 254/2020

w sprawie zarządzenia głosowania na projekty
oraz termin głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok.

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 255/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie
porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład Aglomeracji Skoczów,
przy realizacji zadania polegającego na
aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji
Skoczów

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 256/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

Zarządzenie
zrealizowano

10.

Zarządzenie nr 257/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie
targowej

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr 258/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania ze skateparku w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

12.

Zarządzenie nr 259/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

13.

Zarządzenie nr 260/2020

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w
Ustroniu Pani Magdalenie Herzyk

Zarządzenie
zrealizowano

14.

Zarządzenie nr 261/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych
nauczycieli

Zarządzenie
zrealizowano

15.

Zarządzenie nr 262/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano
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16.

Zarządzenie nr 263/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci i określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych na obszarze
Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

17.

Zarządzenie nr 264/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli

Zarządzenie
zrealizowano

18.

Zarządzenie nr 265/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi
dla samorządowych jednostek organizacyjnych
w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 sierpnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 266/2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania Zarządzenie
budżetu Miasta Ustroń za l półrocze 2020 roku
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 267/2020

w sprawie informacji o kształtowaniu się WPF Zarządzenie
Miasta Ustroń za I półrocze 20220 roku
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 268/2020

w sprawie informacji o przebiegu wykonania Zarządzenie
planów finansowych Samorządowych Instytucji zrealizowano
Kultury za I półrocze 2020 roku

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 24 sierpnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 269/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Zarządzenie
społecznych z organizacjami pozarządowymi i zrealizowano
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 ,,Programu
współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi w w art. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2021".
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 28 sierpnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 270/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 271/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 272/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 273/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza Zarządzenie
organizacji w placówce oświatowej na rok zrealizowano
szkolny 2020/2021

5.

Zarządzenie nr 274/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 275/2020 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta Ustroń uchwały w sprawie określenia zrealizowano
przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Ustroń udostępnionych dla operatorów i
przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
2.

Zarządzenie nr 276/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacji placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2020/2021

3.

Zarządzenie nr 277/2020

w sprawie wyznaczenia nauczycieli
zastępowania dyrektorów w przedszkolach
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WRZESIEŃ 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 01 września 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 278/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego Zespołu Zarządzenie
Szkolno – Przedszkolnego n1 1 w Ustroniu
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 07 września 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 279/2020

w sprawie informacji z wyników z
przeprowadzonych konsultacji społecznych z
organizacjami pozarządowymi i 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 „Programu
współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2021”.

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 280/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta 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 2021.

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 281/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w
postaci dotacji celowej na dofinansowanie
powiatowego transportu zbiorowego.

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 282/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie
pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez
wyłączenie jej części z użytkowania

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 283/2020

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach
uzupełniających do Rady Miasta Ustroń w

Zarządzenie
zrealizowano
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okręgu wyborczym nr 10 zarządzonych na dzień
8 listopada 2020r.
6.

Zarządzenie nr 284/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacji placówki oświatowej na rok szkolny
2020/2021

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 285/2020

zmiana zarządzenia w sprawie karty wzoru
podpisu osób upoważnionych do kontroli
funkcjonalnej, merytorycznej, formalno –
rachunkowej, zatwierdzenia dokumentów
finansowych oraz innych dokumentów

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 09 września 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 286/2020 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 287/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 14 września 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 288/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zarządzenie
Urzędu Miasta Ustroń
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 289/2020

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zarządzenie
zespołu do spraw dostępności
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 290/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie emisji
obligacji oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 291/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr 292/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr 293/2020

w sprawie uznania celowości realizacji zadania
publicznego pn: ,,Ustrońska Szkoła Narciarstwa
Biegowego - Mistrzostwa Ustronia w sprintach"

Zarządzenie
zrealizowano
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7.

Zarządzenie nr 294/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 295/2020

w sprawie skierowanie pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie nabycia w
drodze darowizny nieruchomości położonej w
pasie ul. Orłowej

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 296/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Zarządzenie
projektów aktów prawa miejscowego w sprawie zrealizowano
zmiany uchwały w sprawie ustanowienia
Statutu Uzdrowiska

10.

Zarządzenie nr 297/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacji w placówce oświatowej na rok
szkolny 2020/2021

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr 298/2020

w sprawie skierowanie pod obrady sesji Rady
Miasta projektu uchwały w sprawie
przystąpienia Miasta Ustroń do Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 września 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 299/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacjami z Zarządzenie
organizacjami pozarządowymi działającymi na zrealizowano
terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami
Miasta Ustroń w sprawie uchwalenia ,,Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń"
2.

Zarządzenie nr 300/2020

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Zarządzenie
Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu zrealizowano
43-450 Ustroń. Ul. Słoneczna 10

3.

Zarządzenie nr 301/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Zarządzenie
Magdalenie Herzyk - Dyrektorowi Zespołu zrealizowano
Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu

Zarządzenie nr 302/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza Zarządzenie
organizacji w placówce oświatowej na rok zrealizowano
szkolny 2020/2021

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 23 września 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 303/2020 w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu Zarządzenie
Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września zrealizowano
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2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
2.

Zarządzenie nr 304/2020

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Zarządzenie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 24 września 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 305/2020 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej Zarządzenie
do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych zrealizowano
i wyposażenia ewidencjonowanych w Urzędzie
Miasta Ustroń

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 25 września 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 306/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 28 września 2020 r.
1.
Zarządzenie nr 307/2020 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Zarządzenie
na rok 2020w zakresie dotacji
zrealizowano
2.

Zarządzenie nr 308/2020

w sprawie założenia projektu budżetu Miasta Zarządzenie
Ustroń na rok 2021
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 309/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki zrealizowano
opłaty uzdrowiskowej

4.

Zarządzenie nr 310/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od zrealizowano
nieruchomości w 2021 roku

5.

Zarządzenie nr 311/2020

w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego zrealizowano
w 2021 roku

6.

Zarządzenie nr 312/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa zrealizowano
oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za
inkaso w opłacie uzdrowiskowej

7.

Zarządzenie nr 313/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i zrealizowano
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
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działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z
mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie projektu
uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Ustroń
8.

Zarządzenie nr 314/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i zrealizowano
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w
przedmiocie projektu zmiany uchwały w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w
opłacie targowej

9.

Zarządzenie nr 315/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w zrealizowano
opłacie targowej

10.

Zarządzenie nr 316/2020

w sprawie określenia listy projektów do realizacji Zarządzenie
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zrealizowano
oraz określenia kwoty przeznaczonej na te
projekty

11.

Zarządzenie nr 317/2020

w sprawie przyznania dotacji na realizację Zarządzenie
zadania publicznego
zrealizowano

12.

Zarządzenie nr 318/2020

w sprawie powołania zespołu do spraw Zarządzenie
organizacji i przeprowadzania wyborów zrealizowano
uzupełniających do Rady Miasta Ustroń w
okręgu nr 10, zarządzonych na dzień 8 listopada
2020 r.

13.

Zarządzenie nr 319/2020

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Zarządzenie
Miasta Ustroń do prowadzenia czynności zrealizowano
związanych
ze
sporządzeniem
aktów
pełnomocnictw do głosowania

14.

Zarządzenie nr 320/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacji w placówkach oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2020/2021

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 29 września 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 321/2020

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Zarządzenie
na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano
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2.

Zarządzenie nr 322/2020

w
sprawie
wprowadzenia
procedury Zarządzenie
sporządzania rozliczeń podatków od towarów i zrealizowano
usług Miasta Ustroń określającej zakres
obowiązków oraz odpowiedzialności osób
uczestniczących w rozliczeniach podatku od
towarów i usług
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PAŹDZIERNIK 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 05 października 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 323/2020

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Zarządzenie
na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 324/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 325/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 326/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek zrealizowano
podatku od nieruchomości na rok 2021

5.

Zarządzenie nr 327/2020

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

6.

Zarządzenie nr 328/2020

w sprawie przyjęcie Miejskiego Programu Zarządzenie
Profilaktyki
Rozwiazywania
Problemów zrealizowano
Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
na 2021 rok

7.

Zarządzenie nr 329/2020

w sprawie przyjęcie ,,Programu Ochrony Zarządzenie
Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021 zrealizowano
z perspektywą na lata 2022-2025"

8.

Zarządzenie nr 330/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr 331/2020

w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy Zarządzenie
aptek ogólnodostępnych i harmonogramu zrealizowano
dyżurów aptek na terenie Miasta Ustronna 2021
rok

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 07 października 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 332/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 12 października 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 333/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 334/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 335/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 336/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji z mieszkańcami, organizacjami zrealizowano
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 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
opłacie
uzdrowiskowej

5.

Zarządzenie nr 337/2020

w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia Zarządzenie
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zrealizowano
w opłacie uzdrowiskowej

6.

Zarządzenie nr 338/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu uchwały zrealizowano
dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty
uzdrowiskowej

7.

Zarządzenie nr 339/2020

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty Zarządzenie
uzdrowiskowej
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr 340/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu uchwały zrealizowano
dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości
na rok 2021

9.

Zarządzenie nr 341/2020

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Zarządzenie
na rok 2021
zrealizowano

10.

Zarządzenie nr 342/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji społecznych projektu uchwały zrealizowano
dotyczącej zwolnień z podatku rolnego na rok
2021
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11.

Zarządzenie nr 343/2020

w sprawie zwolnień z podatku rolnego na rok Zarządzenie
2021
zrealizowano

12.

Zarządzenie nr 344/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gminnej w drodze przetargu
zrealizowano

13.

Zarządzenie nr 345/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza Zarządzenie
organizacji placówki oświatowej na rok 2021
zrealizowano

14.

Zarządzenie nr 346/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/205/2020 Rady Zarządzenie
Miasta Ustroń z dnia 30 kwietnia 2020 r. w zrealizowano
sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w
Katowicach

15.

Zarządzenie nr 347/2020

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

16.

Zarządzenie nr 348/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń zrealizowano

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 16 października 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 349/2020

w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Zarządzenie
Rady Miasta Ustroń z dnia 20 października 2020 zrealizowano
r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 19 października 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 350/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 351/2020

w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Zarządzenie
Cieszyńskiej 2020 - Srebrnej Cieszynianki
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr 352/2020

w sprawie realizacji zadań oświatowych za rok Zarządzenie
2019/2020
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr 353/2020

w sprawie ustalenia terminu składania Zarządzenie
wniosków dotyczących pomocy finansowej zrealizowano
uczniom
niepełnosprawnym
w
formie
dofinansowania
zakupu
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
i materiałów
ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021
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5.

Zarządzenie nr 354/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacji placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2020/2021

6.

Zarządzenie nr 355/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr 356/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych Zarządzenie
konsultacji z organizacjami pozarządowymi zrealizowano
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
działającymi na terenie Miasta Ustroń
oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie
uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Ustroń"

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 20 października 2020 r.
1.

Zarządzenie nr 357/2020

w sprawie czasowego zawieszenia działalności
na terenie województwa śląskiego

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 października 2020 r
1.

Zarządzenie nr 358/2020

w sprawie ograniczenia do niezbędnego Zarządzenie
minimum
kontroli
w
indywidualnych zrealizowano
gospodarstwach domowych, wynikających
z planu działań krótkoterminowych określonych
w ,,Programie ochrony powietrza dla
województwa śląskiego"

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 22 października 2020 r
1.

Zarządzenie nr 359/2020

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 360/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zarządzenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń zrealizowano
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 26 października 2020 r
1.

Zarządzenie nr 361/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie
uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz zrealizowano
określenia
inkasentów
i
wysokości
wynagrodzenia
za
inkaso
w
opłacie
uzdrowiskowej

2.

Zarządzenie nr 362/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2020 Zarządzenie
Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 lutego 2020 zrealizowano
r. dotyczącego aktualizacji ,,Planu operacyjnego
funkcjonowania miasta Ustroń w warunkach
zewnętrznego
zagrożenia
bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny"

3.

Zarządzenie nr 363/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy Zarządzenie
organizacji w placówkach oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2020/2021

4.

Zarządzenie nr 364/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Zarządzenie
w Przedszkolu nr 2 w Ustroniu
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 października 2020 r
1.

Zarządzenie nr 365/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok Zarządzenie
2020
zrealizowano
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LISTOPAD 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 02 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr 366/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiana planu Zarządzenie
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr 367/2020

w sprawie przeprowadzenie konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami Miasta Ustroń i organizacjami zrealizowano
pozarządowymi działającymi na terenie miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
określonych nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne

3.

Zarządzenie nr 368/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami Miasta Ustroń i organizacjami zrealizowano
pozarządowymi działającymi na terenie miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

4.

Zarządzenie nr 369/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami Miasta Ustroń i organizacjami zrealizowano
pozarządowymi działającymi na terenie miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

5.

Zarządzenie nr 370/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami Miasta Ustroń i organizacjami zrealizowano
pozarządowymi działającymi na terenie miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie ustalenie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej
przez
właścicieli
określonych
nieruchomości

6.

Zarządzenie nr 371/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami Miasta Ustroń i organizacjami zrealizowano
pozarządowymi działającymi na terenie miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości podatku od środków transportowych
na 2021 rok
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7.

Zarządzenie nr 372/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Zarządzenie
mieszkańcami Miasta Ustroń i organizacjami zrealizowano
pozarządowymi działającymi na terenie miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2021 rok

8.

Zarządzenie nr 373/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zrealizowano
ustanowienia służebności na gruncie gminnym

9.

Zarządzenie nr 374/2020

w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Zarządzenie
Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zrealizowano
ustanowienia służebności na gruncie gminnym

10.

Zarządzenie nr 375/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Zarządzenie
z mieszkańcami Miasta Ustroń i organizacjami zrealizowano
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Ustroń

11.

Zarządzenie nr 376/2020

w sprawie powołania komisji konkursowej Zarządzenie
w celu opiniowania złożonych wniosków na zrealizowano
realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
w 2021 roku na terenie Miasta Ustroń

12.

Zarządzenie nr 377/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza Zarządzenie
organizacji placówek oświatowych na rok zrealizowano
szkolny 2020/2021

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 06 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr 378/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Zarządzenie
w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 09 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr
379/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
380/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano
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3.

Zarządzenie nr
381/2020

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 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w sprawie
projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie
uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
382/2020

w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr
383/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z
mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr
384/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr
385/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Ustroń dotyczących projektu uchwały w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowaniu tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr
386/2020

w sprawie powołania Komisji do spraw
brakowania druków ścisłego zarachowania z
zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Ustroniu i trybu jej
działania

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr
387/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacji w placówkach oświatowych na rok
szkolny 2020/2021

Zarządzenie
zrealizowano
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Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 13 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr
388/2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
389/2020

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń
na rok 2021

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 16 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr
390/2020

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ustroń na
rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
391/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr
392/2020

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 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w sprawie
projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek od podatku od
nieruchomości na rok 2021.

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
393/2020

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2021

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr
394/2020

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 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w sprawie
projektu uchwały dotyczącej określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr
395/2020

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok
2021

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr
396/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta

Zarządzenie
zrealizowano
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Ustroń oraz 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 odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli określonych
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
8.

Zarządzenie nr
397/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń oraz 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 metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawek opłat.

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr
398/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń oraz 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 terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Zarządzenie
zrealizowano

10.

Zarządzenie nr
399/2020

w sprawie wyników przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń oraz 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 projektu uchwały w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli określonych
nieruchomości.

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr
400/2020

w sprawie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli określonych nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.

Zarządzenie
zrealizowano
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12.

Zarządzenie nr
401/2020

w sprawie metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawek opłat.

Zarządzenie
zrealizowano

13.

Zarządzenie nr
402/2020

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Zarządzenie
zrealizowano

14.

Zarządzenie nr
403/2020

w sprawie ustalenie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli określonych nieruchomości

Zarządzenie
zrealizowano

15.

Zarządzenie nr
404/2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na gruncie gminnym

16.

Zarządzenie nr
405/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnej w drodze przetargu.

Zarządzenie
zrealizowano

17.

Zarządzenie nr
406/2020

w sprawie wyników przeprowadzonych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z
mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących
projektu uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Zarządzenie
zrealizowano

18.

Zarządzenie nr
407/2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowaniu tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Zarządzenie
zrealizowano

19.

Zarządzenie nr
408/2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 z
Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie
zrealizowano

20.

Zarządzenie nr
409/2020

w sprawie skierowania pod obrady Rady
Miasta Ustroń uchwały w sprawie uchylenia
uchwały nr XXIII/260/2016 Rady Miasta Ustroń
z dnia 24.11.2016r. w sprawie określenia
wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących

Zarządzenie
zrealizowano
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żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających
dziennych opiekunów na terenie Miasta
Ustroń.
21.

Zarządzenie nr
410/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacji w placówkach oświatowych na rok
szkolny 2020/2021.

Zarządzenie
zrealizowano

22.

Zarządzenie nr
411/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie
zajęć w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

23.

Zarządzenie nr
412/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
Aglomeracji Skoczów.

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 23 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr
413/2020

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
414/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata
2020-2035.

Zarządzenie
zrealizowano

3.

4.Zarządzenie nr
415/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Grażynie Tekielak – Dyrektorowi Klimatycznej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy
w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
416/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie
Kocyan– Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr
417/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Katarzynie Burzyńskiej – Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 5 w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr
418/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Romanowi Langhammerowi – Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano
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7.

Zarządzenie nr
419/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Alinie
Brudny– Dyrektorowi Przedszkola nr 2 w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr
420/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie
Cieślar – Dyrektorowi Przedszkola nr 4 w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr
421/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie
Cieślar – Dyrektorowi Przedszkola nr 5 w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

10.

Zarządzenie nr
422/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dagmarze Pietrzyckiej – Rejowicz Dyrektorowi Przedszkola nr 6 w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr
423/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie
Heller – Dyrektorowi Przedszkola nr 7 w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 25 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr
290/1/2020

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr
424/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok
2020

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
425/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok
2020

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2020 r
1.

Zarządzenie nr
426/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany plany
finansowego na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
427/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany plany
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano
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3.

Zarządzenie nr
428/2020

w sprawie przeprowadzenia likwidacji środków
trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych
w Urzędzie Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
429/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic Aglomeracji Skoczów

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr
430/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic Aglomeracji Skoczów

Zarządzenie
zrealizowano
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GRUDZIEŃ 2020
Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 1 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
431/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie
zajęć w Przedszkolu nr 1 wchodzącego w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 7 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
432/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
433/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr
434/2020

w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok
2020

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
435/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

5.

Zarządzenie nr
436/2020

w sprawie wyników przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Ustroń projektu uchwały w sprawie Przyjęcia
Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Ustroń na lata 2020-2035.

Zarządzenie
zrealizowano

6.

Zarządzenie nr
437/2020

w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju
Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata
2020-2035.

Zarządzenie
zrealizowano

7.

Zarządzenie nr
438/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Miasta Ustroń oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru i granic
Aglomeracji Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

8.

Zarządzenie nr
439/2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
Aglomeracji Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

9.

Zarządzenie nr
440/2020

w sprawie zarządzenia w sprawie powołania
Komisji Konkursowej przyznającej doroczne

Zarządzenie
zrealizowano
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nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury
10.

Zarządzenie nr
441/2020

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

Zarządzenie
zrealizowano

11.

Zarządzenie nr
442/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacji w placówce oświatowej na rok
szkolny 2020/2021.

Zarządzenie
zrealizowano

12.

Zarządzenie nr
443/2020

w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Ustroń na lata 2021-2025.

Zarządzenie
zrealizowano

13.

Zarządzenie nr
444/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

14.

Zarządzenie nr
445/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 11 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
446/2020

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

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 14 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
447/2020

w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru i granic
Aglomeracji Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
448/2020

w sprawie przyznania dorocznych nagród
Miasta Ustroń za osiągnięcia w dziedzinie

Zarządzenie
zrealizowano
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twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 15 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
449/2020

w sprawie zgłoszenia autopoprawki do
projektu Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
450/2020

w sprawie zgłoszenia autopoprawki do
projektu Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia
17 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr
451/2020

w sprawie zgłoszenia autopoprawek do
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ustroń i uchwały budżetowej Miasta
Ustroń na 2021 rok

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 18 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
452/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok
2020

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
453/2020

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na
rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
454/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr
455/2020

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu
finansowego na rok 2020

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
456/2020

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór
realizatora ,,Programu Polityki Zdrowotnej w
zakresie szczepień ochronnych przeciw
kleszczowemu zapaleniu mózgu dla
mieszkańców Gminy Ustroń na lata 20172022”

Zarządzenie
zrealizowano
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5.

Zarządzenie nr
457/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacji w placówce oświatowej na rok
szkolny 2020/2021

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 22 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
458/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok
2020

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 28 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
459/2020

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
460/2020

w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego
konkursu ofert na wykonanie zadania
publicznego w zakresie turystyki i
krajoznawstwa objętego Uchwałą nr
XIX/285/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 24
września 2020 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 2021.

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr
461/2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w
Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
462/2020

w sprawie ogłoszenia Il edycji otwartego
konkursu ofert na wykonanie zadań
publicznych w zakresie objętym uchwałą nr
XXI/298/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 29
października 2020 roku w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania narkomanii na 2021r.

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia 2020 r
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1.

Zarządzenie nr
463/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok
2020.

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
464/2020

w sprawie zmiany planu finansowego na rok
2020 w zakresie dotacji

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 30 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
465/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
Miasta Ustroń w zakresie administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego na rok
2021.

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
466/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu
Miasta na rok 2021

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr
467/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
468/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunku wydzielonego środków na cele
związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie
zrealizowano

Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2020 r
1.

Zarządzenie nr
469/2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Miasta
Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano

2.

Zarządzenie nr
470/2020

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na
podwyższenie kapitału zakładowego i objecie
udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o.

Zarządzenie
zrealizowano

3.

Zarządzenie nr
471/2020

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na
podwyższenie kapitału zakładowego i objecie
udziałów w spółce „Kolej Linowa Czantoria” Sp.
z o.o. z siedzibą w Ustroniu

Zarządzenie
zrealizowano

4.

Zarządzenie nr
472/2020

zarządzenie zmieniające w sprawie
wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie
Miasta Ustroń

Zarządzenie
zrealizowano
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Ochrona zdrowia w roku 2020
Na terenie miasta Ustroń zrealizowano programy zdrowotne p.n. "Program polityki zdrowotnej w zakresie
szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata
2017-2022" oraz „Program polityki zdrowotnej w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców
Gminy Ustroń na lata 2018-2023” z których skorzystało 171 osób. Koszt realizacji programów to kwota
44.542,00 zł.
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Programy roczne w roku 2020
Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani
Celem strategicznym Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomani w roku 2020 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.
Pandemia COVID-19 wymusiła szereg działań związanych z zastosowaniem zdalnej lub hybrydowej formy
prowadzenia miejskiej profilaktyki.
W roku 2020 zrealizowano i przeprowadzono 42 spotkania edukacyje w szkołach SP1, SP2, SP3, SP5, SP6,
ZST oraz ZDZ w Ustroniu, warsztatów profilaktycznych o tematyce dopalaczy oraz narkotyków, w których
uczestniczyło 1622 uczniów, 6 warsztatów pn. „Powiedz nie narkotykom”, w których uczestniczyło 60
uczniów.
Prowadzono również zajęcia instrumentalno - taneczne w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”
Wykonano zabezpieczenie wejścia i wyjścia ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, instalując
system domofonowy, w kwocie 5561,69 zł.
Kontynuowano 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 7 000,00 zł w skali roku 2020.
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 2020 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. W związku z pandemią COVID-19 nie wszystkie zaplanowane zadania mogły
zostać w pełni wykonane. Kolonie wyjazdowe zostały odwołane, a zajęcia prowadzone były w systemie
hybrydowym oraz zdalnym.
klub abstynenta grupy samopomocowej dla osób wychodzących z nałogu oraz współuzależnionych,
półkolonie odbywające się w miejscu, zadania celowe służące wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia
oraz funkcjonowania społecznego osób wychodzących z uzależnienia oraz ich rodzin.
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu liczy sześciu członków Komisji.
W roku 2020 odbyło się 15 posiedzeń celem zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, Komisja wydała w tej sprawie 34 postanowienia dla przedsiębiorców, którzy
ubiegali się o zezwolenia gastronomiczne lub detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych.. Zespół
Interwencyjny podczas dyżurów przeprowadził 36 rozmów motywujących do podjęcia leczenia
odwykowego oraz prowadził w części z nich postępowania zmierzające do umieszczenia w ośrodku terapii
uzależnień.
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W roku 2020 wydano 44 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu podczas imprez oraz 7 zezwoleń
detalicznych i 27 zezwoleń gastronomicznych, alkohol sprzedawano w 45 punktach detalicznych (sklepy)
oraz w 105 punktach gastronomicznych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przeprowadzono
20 postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
kończyły się wydaniem stosownej decyzji.
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Ochrona środowiska w roku 2020
Na dzień 31 grudnia 2020 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 221,8 kg selektywnie zebranych
odpadów komunalnych oraz 247,23 kg zmieszanych odpadów komunalnych.
W 2020 r. odnotowano 1 dzień, w którym 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 2020 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 176.891,96 zł,. Jednorazowe dofinansowanie na wymianę pieca wynosiło 6.032,00 zł i podpisano
30 umów.
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Pomoc społeczna w roku 2020
Do zadań własnych realizowanych przez gminę Ustroń w roku 2020 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 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na świadczenia: z pomocy społecznej w ramach
zadań własnych 1.136.476 zł, świadczenia z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych w ramach zadań
zleconych: 3.368.975 zł, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych: 369.779
zł, świadczenia wychowawcze (500+) w ramach zadań zleconych: 15.671.105 zł, świadczenie „Dobry start”
(300+) w ramach zadań zleconych: 515.100 zł oraz na realizację Pieczy Zastępczej w ramach zadań własnych
441.072 zł i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w ramach zadań własnych
2.376 zł.
Z zadań własnych opłacono i zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 1.136.476 zł. W ramach powyższej
kwoty przyznano zasiłki celowe na łączną kwotę 64.454 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności, lekarstw,
opału, odzieży, artykułów szkolnych, pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, remontu
mieszkania, udzielono schronienia 2 osobom, wypłacono 410 zasiłków stałych na kwotę 233.787 zł dla 42
osób, opłacono 387 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 20.171 zł oraz wypłacono 309 zasiłków
okresowych na kwotę 100.373 zł dla 59 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 4.707 posiłków dla 84 dzieci na kwotę 19.937 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu zapewnił opiekę 163 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 9 osób, ponadto pokryto koszty pobytu
28 osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie: 619.909 zł. Wpłaty od rodzin zobowiązanych do dopłat za
pobyt w DPS wyniosły 78.779 zł. co oznacza, że MOPS wydał na to zadanie 541.130 zł.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu koordynował działania
wspierające osoby i rodziny dotknięte skutkami epidemii na terenie gminy. We współpracy ze Strażą
Miejską oraz Strażą Pożarną organizowano dowóz produktów żywnościowych i leków dla osób i rodzin
pozostających w izolacji i kwarantannie domowej, którzy własnymi wysiłkami nie mogli zorganizować sobie
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takiej pomocy. Z tego wsparcia od marca 2020 r. skorzystały nieodpłatnie 63 osoby. Łączny koszt paczek
żywnościowych wyniósł 4.507 zł. Od 20 października był realizowany Program „Wspieraj Seniora”
skierowany do osób w wieku 70 lat i więcej. Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych
produktów do domu seniora, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych za zewnątrz podczas
pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Wsparcia udzielono 11 osobom. Koszty zadania to 1.280 zł
w tym dotacja: 1024 zł i środki własne: 256 zł.
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Oświata w roku 2020
Sieć placówek oświatowych na terenie Miasta Ustroń:
 6 przedszkoli publicznych (Przedszkole nr 1 z dniem 01.09.2020r. włączono do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1)
 1 niepubliczne przedszkole „Chatka Puchatka”
 5 szkół podstawowych - w tym Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałam
przedszkolnymi.

Ilość oddziałów i dzieci w przedszkolach wg stanu na 31.12.2020r.
Nazwa placówki

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Przedszkole Publiczne nr 1 (w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1)

58

4

Przedszkole Publiczne nr 2

59

3

Przedszkole Publiczne nr 4

94

4

Przedszkole Publiczne nr 5

38

3

Przedszkole Publiczne nr 6

93

4

Przedszkole Publiczne nr 7

149

6

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”

71

5

Ilość oddziałów i dzieci w szkołach wg stanu na 31.12.2020r.
Nazwa placówki

Ilość
uczniów

Ilość oddziałów

Szkoła Podstawowa nr 1 (w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1)

399

20

Szkoła Podstawowa nr 2

511

24

117 SP
50 OP
130 SP
48 OP

8 SP
2 OP
8 SP
2 OP

290

14

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
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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.
Ilość uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie PPP i WWR
P1
P2
P4
P5
P6
P7
SP1
SP2
SP3
SP5
SP6
z OP
z OP
Liczba uczniów
1
1
0
1
14
24
21
21
6 SP
4 SP
24
posiadających
+ 1 (w
+ 5 (w
2 OP
1 OP
orzeczenie PPP
OREW) OREW)
Liczba uczniów
1
0
4
0
1
2
59
36
19 SP 16 SP
40
posiadających
1 OP
2 OP
opinię PPP
Liczba uczniów
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
posiadających
opinię o
potrzebie
WWR
Dyrektorzy ustrońskich placówek oświatowych w roku 2020 z obowiązków związanych z prawidłowym
dysponowaniem środkami budżetowym wywiązywali się prawidłowo. Środkami finansowymi dysponowali
w ramach posiadanego planu finansowego.
Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne oraz efektywne
gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem placówki.
Koszty biletów i dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych i Przedszkoli (Cieszyn, Skoczów)
w roku 2020 wyniosły 44.793,29 zł (ilość dzieci: 11).
Refundacje kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, do których uczęszczają
dzieci zamieszkałe na terenie Ustronia
Przedszkola publiczne
Przedszkola niepubliczne
ilość dzieci - średnia: 2 dzieci miesięcznie

ilość dzieci - średnia: 12 dzieci miesięcznie

kwota ogółem: 47.121,64 zł

kwota ogółem: 220.586,53 zł

Refundacje kosztów dla placówek niepublicznych na terenie Miasta Ustroń:
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Ustroniu:
Dotacja za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.: 737.881,28 zł
Ilość dzieci – średnia: 69 dzieci miesięcznie
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Programy pomocowe dla szkół i przedszkoli
Wyprawka szkolna
W roku szkolnym 2019/2020 z Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” skorzystało 7
uczniów na łączną kwotę 2 618,75 zł.
Wyprawka szkolna skierowana była do uczniów szkół ponadpodstawowych (Zakład Doskonalenia
Zawodowego, Zespół Szkół Technicznych) w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia
zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.
Program jest skierowany do uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród
niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Stypendia naukowe
W oparciu o regulamin stypendium motywacyjnego dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
wypłacono stypendia 32 uczniom na wniosek dyrektorów szkół na łączną kwotę 8 000,00 zł.
Kształcenie młodocianych
O refundację kosztów z tytułu kształcenia pracowników młodocianych w roku 2020 ubiegało się 14
pracodawców w sprawie 13 młodocianych.
Wypłacono: 101.374,55zł.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty:
Szkoła

SP-1

SP-2

Język polski

70,26%

Matematyka
J. angielski

SP-5

SP-6

63%

SP-3
z OP
70,5%

57,9%

60%

58%

53,2%

52,5%

51,8%

46%

69,09%

58,4%

67,16%

61,75%

57%

-

80,1%

-

-

-

J. obcy- oddział dwujęzyczny
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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
2020
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2020 r. drogi powiatowe i gminne – 147,183 km. Drogi
asfaltowe stanowiły na początku roku 83,45 % wszystkich dróg, a pod koniec 83,45 %. Drogi utwardzone
stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 88,65 % na dzień 1 stycznia 2020 r. i 91,47 % na dzień 31
grudnia 2020 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 – 110,764 km stan techniczny - ocena średnia 3,45. 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 2020 r. wynosiła 5,100 km.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek roku 2020 wynosiła 109,0 km, a na koniec roku 109,4 km.
W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 114,1 km na początku oraz 116,0 km
na koniec roku. Dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej przedstawia się następująco: liczba podłączeń
wodociągowych do budynków – 3499 szt., liczba podłączeń kanalizacyjnych do budynków – 3100 szt.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2020
 Drogi publiczne
W roku 2020 wykonano roboty remontowe i inwestycyjne na drogach miejskich i powiatowych w ilości:
20.316,99 m2 i wartości 7.606.159,53 zł.
 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
W roku 2020 rozbudowano sieć wodociągową o 403 m. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej
z przyłączami o długości 1249 m wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej o powierzchni 680 m2 oraz
w oparciu o umowy przyrzeczone przyjęto na majątek Gminy 601 m sieci kanalizacji sanitarnej,
wybudowanej przez prywatnych inwestorów.
 Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków
W roku 2020 wykonano roboty budowlane polegające na budowie 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 powyższego
zadania wyniosła 23 795,58 zł.
 Oświetlenie uliczne
W roku 2020 wykonano linie oświetlenia na ulicy Sanatoryjnej o długości 1134 m, w tym zamontowano
28 opraw oświetleniowych. Wartość zrealizowanego oświetlenia ulicznego to kwota 168 453,66 zł.
Dodatkowo wymieniono 110 szt. opraw sodowych na oprawy LED w wybranych obszarach Miasta
Ustroń: ul. 9 listopada, ul. Źródlana, ul. Kwiatowa i Wspólna, ul. Graniczna i Sztwiertni, ul. Szeroka
i Zabytkowa, ul. Pod Skarpą, ul. Belwederka, całkowita wartość zadania – 142 747,89 zł. W 2020 r.
w oparciu o umowę darowizny, Miasto Ustroń przyjęło na swój majątek oświetlenie przy ul. Szkolnej –
linia kablowa o długości 238 m i 7 szt. opraw LED.
 Obiekty kubaturowe
W roku 2020 w przedszkolach wykonano prace modernizacyjne o wartości 1.211.777,00 zł.
W roku 2020 w żłobku wykonano prace modernizacyjne o wartości 1.003.855,54 zł.
W roku 2020 w szkołach wykonano prace modernizacyjne o wartości 1.204.197,69 zł.
W roku 2020 w Miejskim Domu Spokojnej Starości wykonano prace modernizacyjne o wartości
552.658,03 zł.
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Wartość powyższych prac modernizacyjnych na obiektach kubaturowych wyniosła 3.972.488,26 zł

Planowanie przestrzenne
W roku 2020 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 13,39 % powierzchni
gminy.
W 2020 r. uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- dla obszaru położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica, zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/229/2020
Rady Miasta Ustroń z dnia 28 maja 2020 r.
W 2020 r. wydano 46 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły
głównie budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej.
Wydano 167 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 4 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, 139 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 16 decyzji dotyczących
zabudowy usługowej i 8 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 567.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna w roku 2020
W zasobach mieszkaniowych Miasta Ustroń na dzień 31.12.2020 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 2020 r. 44 gospodarstwa domowe oczekują na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy,
w tym 25 gospodarstw oczekujących na najem socjalny lokalu oraz 6 gospodarstw oczekujących na lokal w
ramach realizacji wyroków eksmisyjnych. W trakcie 2020 r. na listę oczekujących na lokal z mieszkaniowego
zasobu gminy wpisano 10 gospodarstw, w tym 9 na najem socjalny lokalu, natomiast skreślono z listy osób
oczekujących 6 gospodarstw domowych (w jednym przypadku osoba oczekująca na lokal zmarła, a w 5
przypadkach zostały zawarte umowy najmu lokali). Czas oczekiwania na lokal z mieszkaniowego zasobu
gminy wynosił w 2019 r. około 2 – 3 lat.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie
214.306,21 zł, a płatności dotyczyły 96 mieszkań.
W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 132.130,36 zł, których beneficjentami było
105 osób. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe oraz wydatki ponoszone na utrzymanie
lokalu. Wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego kształtowała się pomiędzy 34,94 zł (najniższy
dodatek), a 487,53 zł (najwyższy dodatek).
W ramach zadań inwestycyjnych w budynkach mieszkalnych w 2020 r. wykonano:
1. modernizację systemu ogrzewania lokalu nr 4 poprzez wykonanie centralnego ogrzewania z
termokominkiem na pelet oraz modernizację przewodów kominowych w lokalach nr 1 i 5
znajdujących się w budynku przy ul. Papiernia 4,
2. modernizację przewodów kominowych w lokalach nr 1 i 3 znajdujących się w budynku przy
ul. 9 Listopada 13 oraz wykonano wokół budynku chodnik o powierzchni 64,0 m 2,
utwardzono 37,5 m2 terenu klińcem oraz ułożono 38,0 mb obrzeży,
3. modernizację instalacji gazowej w lokalu nr 1 znajdującym się w budynku przy ul. Cieszyńskiej V,
4. modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kościelnej 23,
5. modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego w lokalu nr 1
znajdującym się w budynku przy ul. Lipowskiej 127.
Oprócz zadań inwestycyjnych w trakcie 2020 r. dokonano remontu 12 lokali mieszkalnych polegający na
wymianie instalacji, wymianie podłóg, tynkowaniu, malowaniu, oraz montażu nowych urządzeń
(zlewozmywaki, umywalki, toalety, piece grzewcze), przeprowadzono remont kapitalny 1 lokalu wraz z
przystosowaniem go dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, przeprowadzono remont 3 pieców gazowych,
wymieniono drzwi wejściowe do 8 lokali, wymieniono 4 drzwi wewnętrzne oraz 1 drzwi balkonowe oraz
wymieniono w lokalach 9 okien.
Oprócz prac przeprowadzonych w lokalach wykonano: remont kapitalny dachu na budynku przy
ul. Kuźniczej 5, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, montaż śniegołapów oraz częściową wymianę
podbitki drewnianej – budynek przy ul. Granicznej 25, wymieniono instalację elektryczną w części
pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. 3 Maja 68, studnię chłonną i nowe
podłączenie do kanalizacji deszczowej oraz rozebranie i ponowne ułożenie 60,0 m2 kostki brukowej - plac
przed głównym wejściem do budynku przy ul. Daszyńskiego 64c.
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Na obiektach użyteczności publicznej w 2020 r. wykonano:
1. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół
Rynku” wykonano: wymianę rygli konstrukcji palisady, malowanie i konserwację całej konstrukcji
zadaszenia oraz całej palisady, czyszczenie posadzki na scenie i parkingu, częściową scenografię na scenie,
renowację 13 podstaw betonowych palisady, wykonano nawierzchnię utwardzoną kostką granitową wraz z
podbudową o powierzchni 40,5 m2 , na której zostało zamontowane monidło, ławeczka multimedialna oraz
huśtawka.
2. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej” /BO/ wykonano
dokumentację projektową na podstawie której dokonano rozbudowy boiska polegającej na: demontażu
starego ogrodzenia od strony drogi, montażu paneli i piłkochwytów od strony drogi, montażu
piłkochwytów od strony dużego boiska trawiastego, montażu dwóch bram oraz stanowiska sędziowskiego.
3. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie
Miasta Ustroń” wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano
kompletną studnię wierconą (bez pompy i przyłącza) wraz z niezbędną dokumentacją.
4. Zostało zakończone wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa
SkateParku pod Palenicą”. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbiórkę istniejącej płyty
żelbetowej wraz z murkami oporowymi, wykonano nową płytę żelbetową o wymiarach 19,0 x 26,0 m,
zamontowano na płycie trzy urządzenia do zjeżdżania: bank ramps + quarter pipe, bank ramps + quarter
pipe - odbicie lustrzane oraz funbox + grinbox 3/3 + poręcz 2/3 + grinbox 3/1 jako 1 kpl., zamontowano
samoobsługową stację naprawczą oraz stojak na rowery (10 stanowisk postojowych), wykonano drenaż
od strony skarpy, wyczyszczono rów odwadniający, zamontowano studzienkę chłonną, przywrócono do
stanu sprzed budowy tereny zielone wokół płyty SkateParku.
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Przedsiębiorcy w roku 2020
Liczba złożonych spraw przez przedsiębiorców w CEIDG to: 455 wniosków w tym: założenie działalności 41,
zakończenie działalności 50, zawieszenia działalności 59, wznowienie działalności 31, zmiany we wpisie 274
wniosków.
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Transport w roku 2020
W roku 2020 kontynuowano prowadzenie miejskiej linii komunikacyjnej Ustroń Lipowiec – Ustroń Dobka
Ślepa, poszerzając jej bieg o przystanek komunikacyjny na ulicy Źródlanej. Linia miejska dopasowywana była
na bieżąco, odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu.
W roku 2020 przyjęto również dokument w postaci Strategii Elektromobilności na lata 2020-2035 dla Miasta
Ustroń.
Wydano 8 postanowień opiniujących zmiany rozkładów jazdy linii powiatowych. W roku 2020 wydano 6
licencji Taksi.
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Sprawy obywatelskie w roku 2020
Program współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 stanowiący załącznik do
Uchwały Rady Miasta Ustroń nr XI/148/2019 z dnia 24 października 2019 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 Konsultacje Społeczne, 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.2190 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.

Ogłoszono V edycji otwartych konkursów ofert. W edycji I ogłoszono konkurs na 1 zadanie, wpłynęła 1
oferta złożona przez 1 organizację, podpisano 1 umowę. W II edycji ogłoszono konkurs na 12
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zdefiniowanych zadań, wpłynęło 15 ofert, na 14 z nich zostały następnie podpisane umowy na realizację
zadań. W III edycji ogłoszono konkurs na 35 zadań, gdzie złożono 36 ofert przez 27 organizacji, w
następstwie podpisano 33 umowy. W IV edycji ogłoszono konkurs na 2 zdefiniowane zadania, wpłynęły 3
oferty, na wszystkie złożone oferty zostały następnie podpisane umowy na realizację zadań. W V edycji
ogłoszono konkurs ofert na 2 zadania, wpłynęły 2 oferty, po ich weryfikacji oferty zostały pozytywnie
zaopiniowane, a umowy podpisane. W 2020 roku zawarto 2 umowy w trybie pozakonkursowym (art.19a).
Podsumowując łącznie (konkursy i tryb pozakonkursowy) zawarto 54 umowy z 34 organizacjami
pozarządowymi. Trudno jest określić ilość beneficjentów zrealizowanych zadań, gdyż w działaniach
podejmowanych przez organizacje pozarządowe korzystają masowo dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący
Miasto Ustroń, a także goście, kuracjusze i turyści. W 2020 r. nie złożono żadnych ofert wspólnych oraz nie
zrealizowano żadnych umów o partnerstwie.
Ogólne środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych przedstawia poniższa tabela:
2020 r.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
Działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Działania na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej
Turystyka i Krajoznawstwo
Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka
Razem:

Przyznana dotacja

Zwrot

Środki własne

221 500,00

30 600,58

193 929,30

8 000,00

4 632,75

0,00

9 000,00

5 000,00

31 980,00

4 000,00

4 000,00

1 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

118 000,00

334,19

23 500,00

150 900,00

39 132,04

50 933,60

192 000,00

0,00

46 900,00

476 000,00

67 290,00

166 341,95

1 182 400,00

153 989,56

517 384,85
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Biblioteka publiczna w roku 2020
W gminie w 2020 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 2020 r. wynosił – 50 431 woluminów oraz 808 książek mówionych na
płytach cd (audiobooków). W 2020 roku zakupiono 2131 książek oraz 85 książek mówionych, 203
woluminów wprowadzono jako dary. W ramach programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek" uzyskano dodatkowe środki na zakup książek w wysokości : 10 000,- zł.
W ciągu całego roku zarejestrowano 2539 czytelników, którzy dokonali 40 714 wypożyczeń (książki, gazety,
książki audio). Placówki całej sieci bibliotecznej odwiedzono 18 168.
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: 11 449.
Niestety wiele wydarzeń mających na celu promocję czytelnictwa biblioteka musiała odwołać z powodu
pandemii. W tych zorganizowanych w pierwszym kwartale 2020 brało udział 455 osób.
Do ciekawszych wydarzeń organizowanych przez bibliotekę można zaliczyć : „Beskidzkie sałasznictwo na
przestrzeni wieków” , pokaz filmu „Ciągle tu jesteśmy’, spotkanie z europosłem dr Janem Olbrychtem
(zorganizowane wspólnie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Ekumenicznym w Ustroniu), warsztaty
walentynkowe czy też promocję Kalendarza Beskidzkiego 2020. W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki.
Część oferty kulturalnej biblioteki przeniesiono do internetu. W sieci odbyło się spotkanie on-line z
Magdaleną Grzebałkowską. Opublikowano też 17 filmików popularyzujących czytelnictwo dzieci i dorosłych
(czytanie fragmentów książek, teatrzyk czy też konkurs).
Pandemia spowodowała spore ograniczenia w dostępie do zbiorów (reżim sanitarny, czasowe zamknięcia,
zmiana godzin udostępniania, kwarantanna dla oddawanych książek). Mimo to wielu użytkowników nie
zrezygnowało z czytania, tuż przed listopadowym zamknięciem odnotowano ubiegłoroczny rekord
wypożyczeń – w ciągu jednego dnia 190 osób wypożyczyło 760 pozycji.
Mimo niezbyt sprzyjających warunków, obostrzeń czy chorującego personelu udało się zorganizować
cykliczne kiermasze używaną książką – na zewnątrz biblioteki i z zachowaniem reżimu sanitarnego. A także
włączyć się do Narodowego Czytania oraz zorganizować wystawę „M.O.D.A” (ilustracje Katarzyny Boguckiej
do książki „M.O.D.A.” Wydawnictwa Dwie Siostry). W czasie listopadowego zamknięcia zainicjowano też
akcję „Książka na telefon”.
Z powodu pandemii biblioteka była zmuszona ograniczyć wolny dostęp do zbiorów dla czytelników.
Wypożyczanie odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych w „drzwiach” Wypożyczalni dla
Dorosłych oraz Wypożyczalni dla Dzieci. Oddawane materiały biblioteczne obowiązuje 3 dniowa
kwarantanna. Czytelnia została wyłączona z użytkowania dla czytelników. Biblioteka w 2020 roku
dodatkowe fundusze wydatkowała na zakup barier z pleksiglasu oraz materiałów sanitarnych (płyny
dezynfekujące, rękawiczki, maseczki ).
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Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w roku 2020
Z uwagi na pandemię Sars-Cov-2 nie wszystkie zadania zaplanowane na rok 2020 zostały wykonane.
Odbyło się 43 imprez zróżnicowanych tematycznie, w tym 16 koncertów, 11 spektakli teatralnych,
9 warsztatów, 3 miejskie konkursy/turnieje, plener rzeźbiarski oraz Dzień Otwarty MDK „Prażakówka”.
W MDK "Prażakówka" wprowadzono działania prewencyjne mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu
się pandemii COVID-19. Wydarzenia zaplanowane w okresie od 12 marca do 29 czerwca 2020r. (I fala
Sars-Cov-2)) zostały odwołane lub przeniesione na inny termin. Jednocześnie wprowadzono Procedury
bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" oraz Amfiteatru, na
które składają się zgodne z zaleceniami GIS warunki prowadzenia działalności według zasad obecnie
obowiązującego reżimu sanitarnego (dozwolona ilość uczestników, zachowanie dystansu, dezynfekcja,
obowiązek zakrywania ust i nosa, gromadzenie oświadczeń uczestników oraz ich danych). Dynamicznie
zmieniająca się sytuacja pandemiczna wymusiła elastyczność w planowaniu i prowadzeniu działalności.
W MDK "Prażakówka" wykorzystano te formy oddziaływania, które pozwoliły na zachowaniu
racjonalnego podejścia i odpowiedzialności społecznej.
Pomimo obostrzeń udało się zrealizować dwa duże festiwale: Festiwal Szachowy oraz Festiwal Tanga,
które, z uwagi na zaangażowanie organizatorów oraz zainteresowanie publiczności, mają duże szanse
stać się imprezami cyklicznymi.
Z uwagi na częściowe zamknięcie obiektu przeniesiono realizację niektórych projektów do sieci,
dostępnych na kanale YouTube: został zrealizowany film promujący MDK „Prażakówka”, zrealizowano
koncerty online: koncert dla Mamy i Taty, koncert andrzejkowy oraz koncert kolęd, ponadto od
listopada realizowany jest projekt warsztatów online pt.: „Na szlaku cooltury”.
W miesiącach: styczeń – luty, wrzesień – październik i grudzień planowo działało 12 kół zainteresowań
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy reprezentowali MDK w powiatowych i ogólnopolskich konkursach,
osiągając sukcesy i zdobywając miejsca medalowe.
W ramach akcji wakacyjnych zorganizowano Ferie z Prażakówką w okresie zimowym oraz Wakacje z
Prażakówką latem, podczas tych wydarzeń prowadzone były warsztaty taneczne, artystyczne oraz gry
i zabawy ruchowe.
Kontynuowana była współpraca z Towarzystwem Kształcenia Artystycznego, Estradą Ludową
„Czantoria” i „Mała Czantoria”, odbywały się spotkania koła emerytów i rencistów, dla dorosłych
prowadzone były zajęcia pilatesu.
Remont i modernizacja obiektów:
Przeprowadzono gruntowny remont hallu wejściowego przy wejściu głównym oraz pomieszczenia
kasowego: montaż tacy, interkomu oraz nowego okienka kasowego, wyrównanie ścian płytą kartongipsową oraz malowanie.
Przeprowadzono termomodernizację sali zajęć nr 8: demontaż płyt karton-gipsowych, ocieplenie
wełną mineralną, montaż płyt karton-gipsowych, wymiana instalacji elektrycznej, montaż sufitu
kasetonowego, wymiana części sanitarnej – umywalki, wymiana płytek ceramicznych, malowanie,
montaż wykładziny podłogowej PCV.
Przeprowadzono częściowy remont korytarza na pierwszym piętrze klatki schodowej oraz remont
pomieszczenia biurowego nr 13: naprawa pęknięć ściany, montaż płyt karton-gipsowych, malowanie,
wymiana kinkietów. Wymieniono oświetlenie na lampy typu LED w sali nr 15.
Przeprowadzono modernizację systemu monitoringu w MDK oraz remont systemu monitoringu w
amfiteatrze (wymiana kamer oraz rejestratora CCTV) oraz wszelkie niezbędne naprawy bieżące.
Zatrudnienie w MDK - 11 osób w wymiarze 9,63 etatu.
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Muzeum Ustrońskie w roku 2020
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, warsztatów,
sprzedaży książek oraz czynszów za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych. Dodatkowo za
pośrednictwem Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń Muzeum pozyskało z Miasta Ustroń 4 tysiące
złotych na wydanie katalogu fotograficznego przedstawiającego dziedzictwo ustrońskich Żydów. Udało
się również zdobyć dotację 2 tysięcy złotych z Zarządu Województwa Śląskiego za pośrednictwem
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na organizację tegorocznej Industriady.

W 2020 r. z powodu wybuchu epidemii Covid –19 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych
imprez, zarówno w Muzeum Ustrońskim, jak również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”.
Przez cały rok w budynku głównym Muzeum zorganizowano 7 wystaw czasowych, 11 spotkań
o różnorodnym charakterze (1 wernisaż wystawy, 2 spotkania autorskie, 2 spotkania Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, 4 spotkania Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń i 2 kółka modelarskiego) oraz
dwie duże imprezy plenerowe, w których to spotkaniach w sumie wzięło udział 1778 osób.
W tym samym czasie, z uwagi zarówno na obostrzenia związane z pandemią SARS –CoV –2,
jak i ograniczenia bhp związane ze stanem budynku w Oddziale nie organizowano spotkań.
Pozyskano 182 eksponaty, w tym nożyce korbowe typu KS do cięcia blachy oraz dłutownicę korbową.
Obie były używane w ustrońskich zakładach przemysłowych na początku XX wieku.
W2020 r. Muzeum zwiedziło 4484 osoby. Z karty rabatowej: „Wisła, Ustroń...zostanę dłużej –dostaję
więcej” skorzystało 14 osób. Stronę internetową obejrzało 158003 zainteresowanych. Sprzedano: 3
bilety szkolne (po 4 zł) ,1638 biletów ulgowych (po 5 zł), 1121 normalnych (po 8 zł), 101 biletów
rodzinnych –dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 20 zł.) oraz 260 biletów dla grup zorganizowanych
(po 5 zł.). Bezpłatnie Muzeum zwiedziło 1058 osób.
W 2020 r. Oddział Muzeum odwiedziło 163 osób. Sprzedano 64 bilety ulgowe (po 4 zł), 44 bilety
normalne (po 5 zł) oraz 10 rodzinnych –dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci(po 12 zł). Bezpłatnie muzeum
zwiedziło 15 osób.
Pomimo przymusowego zamknięcia Muzeum dla zwiedzających z uwagi na panującą pandemię,
w okresie od marca do maja oraz w listopadzie i grudniu udało się Muzeum Ustrońskiemu w 2020 r.
uzyskać dochód większy niż zakładany o ponad dwa tysiące złotych.
Największą część kosztów stanowiły opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe oraz zakup
nowych systemów montażu ekspozycji, a także remont i oddanie do użytku sali wystawowej na
parterze budynku. Dodatkowo rozpoczęto prace nad termoizolacją strychów i stropów głównej
siedziby Muzeum Ustrońskiego.
Muzeum Ustrońskie wraz z Oddziałem zatrudniało łącznie: 7 osób.
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Spółki komunalne w roku 2020
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 czterech osób.
Prowadzona działalność:
 Wywóz odpadów od mieszkańców Ustronia
 Odbiór odpadów od mieszkańców miasta oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
na terenie miasta
 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 mieszkańców i firm
prowadzących działalność gospodarczą.
 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 zleceń z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwem
Budownictwa Społecznego, Stacją Kontroli Pojazdów „Bielaszka”.
 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.
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Podział przychodów
Wykonanie przychodów wg podmiotów gospodarczych w latach:
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

2020

10.095.859,00 zł

7.553.677,00 zł

2.542.182,00 zł

Ilości odpadów w tonach:
Lata

Ogółem

Przedsiębiorstwo Komunalne

2017

10.315

9.420

2018

9.586

8.550

2019

11.844

10.718

2020

9.546

8.710

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 fekaliów 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 fekaliów i przekazano na Oczyszczalnię Ścieków
Wyprodukowano 11.279 GJ ciepła.
Sprzedano lub przekazano do zagospodarowania 731,98 Mg odpadów segregowanych.
Rok 2020
Przyjęto ogółem:
7 .460,31 Mg odpadów komunalnych, z tego z Ustronia 6.772,43 Mg
172,06 Mg odpady z koszy ulicznych
-------- Mg materiały budowlane zawierające azbest
2.32 Mg przeterminowanych farb i chemikaliów
0,65 Mg baterii i przekazano do unieszkodliwienia
18,30 Mg urządzeń elektrycznych i przekazano do utylizacji
815,46 Mg odpadów wielkogabarytowych
480,77 Mg gruzu,
454,48 Mg odpady budowlane z remontów
160,18 Mg popiołu,
1.195,54 Mg odpadów biodegradowalnych
9,50 Mg zużytych opon
4.854,15 m 3 fekaliów i przekazano na Oczyszczalnię Ścieków
Wyprodukowano 12.279 GJ ciepła.
Sprzedano lub przekazano do zagospodarowania 909,40 Mg odpadów segregowanych.
Nakłady na inwestycje i remonty:
Rok

Inwestycje

2017

338.616,00

2018

216.597,00

2019

170.150,98

2020

335.426,00
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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

2020

57,27

0,00

57,27

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,
2020 roku – ze względu na epidemię Sars-Cov-2 konkurs został zawieszony.
2. Spółka umieściła swoje reklamy w Kalendarzu Ustrońskim.
Reklama firmy znajduje się także 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.
W momencie ogłoszenia pandemii Spółka zakupiła środki dezynfekcyjne oraz maski ochronne, i wyposażyła
w nie wszystkich pracowników.

Ze względu na trwającą pandemię został opracowany „Plan Funkcjonowania Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Ustroniu w przypadku infekcji Sars-CoV-2”. Plan zakłada miejsca występowania
infekcji na terenie zakładu oraz czynności, które będzie trzeba wykonać w przypadku wykrycia
zagrożenia, a także Funkcjonowanie Spółki po wykryciu infekcji u pracowników. Plan określa priorytety
w realizacji wykonywanych prac przez Spółkę, w którym w pierwszej kolejności uwzględniono obiór
odpadów od mieszkańców miasta, a w kolejnych od firm prowadzących działalność gospodarczą na
terenie miasta Ustronia.
Kolej Linowa Czantoria działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym 100%owym udziałowcem jest Gmina Ustroń.
W roku 2020 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 miała określony wpływ frekwencja w sezonie zimowym 2019/2020 w którym pogoda była
wyjątkowo trudna – małe opady śniegu i ciepło, co przełożyło się na krótki sezon zimowy i w
następstwie spadek przychodów w sezonie zimowym w stosunku do roku poprzedniego.
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Przychody:
Struktura
przychodów
1 Przewóz koleją
linową
2 Przewóz
wyciąg. narc.
3 Przejazd torem
saneczkowym
4 Staw kajakowy
5 Usługi parking
strzeżony
6 Pozostałe
usługi najmu
7 Gastronomia
Ogółem

2019

2020

Udział %

Różnica w złotych

5 463 256,60

4 375 599,33

59,99

-1 087 657,27

1 678 484,72

438 084,38

6,00

-1 240 400,34

734 837,04

541 840,37

7,43

-192 996,67

16 811,14
293 036,52

0,00
272 518,46

0,00
3,74

-16 811,14
-20 574,97

503 235,98

426 518,46

5,85

-76 717,52

1 742 818,41
10 432 480,41

1 238952,61
7 293 456,70

16,99
100,0

-503865,80
-3 139 023,71

2019
496 015

2020
245159

Różnica
-250 856

Rok
Ilość przewiezionych osób

Kolejnym powodem zdecydowanego spadku przychodów ze sprzedaży usług w całym 2020
roku, były restrykcje sanitarne i lockdown, będące skutkiem szerzącej się od marca ub. roku pandemii
korona wirusa. Wprowadzane przez rząd RP obostrzenia, ograniczyły lub całkowicie uniemożliwiły
społeczeństwu przemieszczanie się, a co za tym idzie korzystanie z usług turystycznych i czynnego
wypoczynku na wolnym powietrzu.
W wyniku rozwijającej się i mającej falowy przebieg pandemii, Zarząd Kolei na bieżąco wdrażał
i w miarę możliwości egzekwował zarówno od pracowników jak i korzystających z naszych usług
turystów, dostosowywanie się i przestrzeganie zaleceń i obostrzeń publikowanych w postaci
Rozporządzeń w Dzienniku Ustaw.
Poniżej prezentujemy zestawienie wdrożonych przez Zarząd Spółki zaleceń i działań, które zostały
wykonane w Spółce w ubiegłym roku w związku z pandemią korona wirusa Covid- 19.

1) Środki zastosowane wobec pracowników:
a) Zapewnienie osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek
jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
b) Umieszczenie dozowników z mydłem oraz płynem odkażającym w pomieszczeniach i
miejscach pracy w widocznych miejscach i regularne ich napełnianie.
c) Wywieszenie w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce.
d) Zapewnienie pracownikom maseczek lub przyłbic i rękawiczek gumowych.
e) Wdrożenie zasad informacyjno- organizacyjnych związanych z reżimem sanitarnym.
f) Wprowadzenie obowiązku noszenie maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek, lub
każdorazowego dezynfekowania rąk po wykonanej usłudze.
g) Opuszczania pomieszczeń swojej pracy tylko w wyjątkowych sytuacjach.
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h) Wychodzenia z pomieszczeń swojej pracy w maseczkach lub przyłbicach.
i) Zwrócenie uwagi, by kosze na śmieci miały worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez
kontaktu z ich zawartością.
j) Dezynfekowanie kanap kolei linowej obowiązkowo na koniec zmiany oraz w połowie zmiany
w miarę możliwości.
k) Dezynfekowanie pałąka kanapy obowiązkowo po każdym kliencie.
l) Obowiązkowa dezynfekcja wszystkich używanych na torze saneczkowym sanek na
zakończenie zmiany.
m) Każdorazowe dezynfekowanie drążka hamulca w sankach na letnim torze saneczkowym po
skorzystaniu przez klienta. W celu ułatwienia dezynfekcji drążka hamulca, obsługa zjeżdżalni
powinna zapinać saneczki, co drugi drążek holujący.
n) Dezynfekowanie kołowrotów bramek na Stacji Górnej oraz na torze saneczkowym regularnie
nie rzadziej niż raz na godzinę.
o) Przestrzeganie zasady, iż podczas spożywania posiłku w pomieszczeniu socjalnym mogą
przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
p) Pozostawianie swojego miejsca pracy w czystości.
q) Korzystanie z kserografu tylko w rękawiczkach.
r) Zachowanie dystansu i odległości między pracownikami w biurach i na korytarzu minimum
1,5 m.
s) Zminimalizowanie rotacji między pracownikami na poszczególnych zmianach.
2) Środki zastosowane wobec klientów:
a) Przygotowanie i udostępnienie regulaminu przewozu pasażerskiego.
b) Wywieszenie banerów, plakatów informujących o zasadach bezpieczeństwa panujących na
Kolei dostosowanych do aktualnie panujących obostrzeń.
c) Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla klientów w obszarze przy
punktach składania zamówień kasowych, przed bramkami prowadzącymi do kolei oraz przed
wejściem na tor saneczkowy oraz przy wyjściu z toalet.
d) Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do
wycierania rąk.
e) Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej.
f) Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
g) Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między
gośćmi z uwzględnieniem ogródków zewnętrznych.
h) Wydzielenie tuneli komunikacyjnych dla narciarzy i turystów pieszych korzystających z usług
Spółki w okresie zimowym.
i) Ustawienie stolików w odpowiedniej odległości.
j) Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. Wskazanie
gościom konkretnego stolika.
k) Każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy
danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji oznaczenie stolika napisem: „zdezynfekowano”.
l) Dezynfekowanie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi)
minimum co 15 minut.
m) Stałe wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.
n) Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali
jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
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o) Dezynfekowania powierzchni wspólnych, barierek przy schodach, klamek, kołowrotów
bramek na Stacji Dolnej regularnie nie rzadziej niż raz na godzinę.
p) Regularnego uzupełniania środków do dezynfekcji rąk oraz mydła i ręczników papierowych w
toaletach.
q) Zamieszczenie zasad funkcjonowania kolei na stronie internetowej Spółki.
r) Promowanie sprzedaży przez Internet oraz w automacie sprzedażowym.
s) Uruchomienie sprzedaży na wynos.
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.
Na dzień 31.12.2020 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. - 12 lokali.
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,



przeprowadzanie niezbędnych prac remontowych.

Na koniec 2020 r. wystąpiło zadłużenie w przedziale powyżej roku, w kwocie 3.899,32 zł i wynikało z
braku zapłaty czynszu z nieruchomości pochodzącej z aportu. Spółka dokonała skutecznego
przeniesienia najemców do lokalu socjalnego, a całość przeterminowanego zadłużenia została
przekazana do odzyskania na drodze sądowej. Zadłużenie od 6 do 12 miesięcy wyniosło 2.081,04 zł i
również związane jest z powyższymi najemcami. Zadłużenie od 3 do 6 miesięcy wyniosło 1.717,51 zł.
Ze względu na panującą pandemię Spółka nie dokonała zmiany wysokości czynszów, zmniejszając
jednocześnie ilość i koszty remontów do niezbędnego minimum.
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W dniu 30.12.2020 r. Spółka otrzymała od Miasta Ustroń drugą transzę środków w kwocie 1.000.000
zł z przeznaczeniem na nową inwestycję. Złożono wniosek do KRS o podwyższanie kapitału.
Spółka w dniu 30.09.2020 r. ponownie złożyła wniosek o kredyt w Banku BGK na dofinansowanie
inwestycji - Budowa osiedla przy ul. Kościelnej i dniu 15.12.2020 r. uzyskała pozytywną ocenę
wiarygodności kredytowej.
W dniu 31.12.2020 r. został ogłoszony przetarg na budowę osiedla.
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 2020 to 278.675,71 zł. Zadłużenie na koniec roku 2020 to 2.324.692,19 zł. Termin
zakończenia spłaty kredytu to 2031 rok. Spłaty w roku 2020 r. wyniosły średnio 23.222,98 zł/miesiąc.
Nominalne oprocentowanie kredytu na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 0,1099%.
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.
1. W dniu 7.01.2020 r. nastąpiło powołanie nowego Prezesa Zarządu.
2. Przejęcie ksiąg nastąpiło w dniu 9.01.2020 r.
3. Po przejęciu księgowości zawarto umowy – zlecenia z nową Główną Księgową oraz jednym
pracownikiem administracji.
4. Do dnia 30.03.2020 r. Zarząd Spółki dokonał weryfikacji wszystkich przekazanych dokumentów
księgowych, a także uregulowano wszystkie zobowiązania (zaległe wynagrodzenia i odprawy).
5. W dniu 15.01.2020 r. i 27.03.2020 r. nastąpiło dokapitalizowanie spółki przez Wspólnika – Miasto
Ustroń w kwocie łącznej 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
6. W związku z możliwością uzyskania zwrotu z podatku VAT, Spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego
ze stosownym wnioskiem. US w Cieszynie przeprowadził kontrolę z tytułu podatku VAT i otrzymano
zwrot w kwocie 40.107 zł. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność.
7. Uchwałą nr 2/2020 z dnia 27.04.2020 r. dokonano zawieszenia działalności Spółki z dniem
1.05.2020 r. Wniosek wraz z uchwałą przesłano do KRS i działalność została skutecznie zawieszona.
(maksymalny okres zawieszenia to 24 miesiące) tj. do dnia 30.04.2022 roku.
Ze względu na brak osiąganych przychodów, funkcjonowanie Spółki możliwe jest jedynie w oparciu
o dopłaty Wspólnika. Spółka na dzień dzisiejszy posiada zabezpieczone środki finansowe na bieżącą
działalność.
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Budżet obywatelski w roku 2020
Rada Miasta Ustroń dnia 27 lutego 2020 r. oraz 30 kwietnia 2020 r. przyjęła uchwałę w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta
Ustroń na 2021 rok. Zgodnie z § 9 załącznika uchwały Burmistrz Miasta Ustroń dnia 16 marca 2020 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
01.05.2020 r. do dnia 31.05.2020 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
22 wnioski. Komisja weryfikacyjna składająca się z przedstawicieli Burmistrza Miasta, Rady Miasta
i Zarządów Osiedli skierowała pod głosowanie 16 projektów, w czterech osiedlach (Ustroń Poniwiec, Ustroń
Dolny, Ustroń Zawodzie oraz Ustroń Centrum) ze względu na tylko jeden zgłoszony projekt głosowanie nie
odbyło się i automatycznie projekty zostały skierowane do realizacji w roku 2021, natomiast 2 projekty
uzyskały ocenę negatywną i nie zostały skierowane pod głosowanie. Do realizacji w roku 2021 przeszły
następujące projekty:
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LISTA REKOMENDOWANYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI W 2021 ROKU
Nazwa
Lp. Osiedla
IdProjektu Tytuł projektu

Łącznie

1

Hermanice

BOU18

Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej)

40 000,00 zł

2

Lipowiec

BOU06

Ogólnodostępna strefa malucha

40 000,00 zł

3

Nierodzim

BOU08

Zdrowy oddech przedszkolaka

12 000,00 zł

4

Nierodzim

BOU15

Zaczarowana biblioteka

20 000,00 zł

5

Nierodzim

BOU11

Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego

8 000,00 zł

6

Polana

BOU01

Modernizacja budynku OSP Polana

39 950,00 zł

7

Ustroń Górny BOU05

Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim

30 000,00 zł

8

Ustroń Górny BOU21

Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny" 10 000,00 zł

9

Ustroń Dolny

BOU03

"Szkoła - nasz drugi dom"

40 000,00 zł

Ustroń
10 Zawodzie

BOU07

Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej

40 000,00 zł

Ustroń
11 Centrum

BOU10

Parking dla os. Manhatan

40 000,00 zł

Ustroń
12 Poniwiec

BOU13

Aktywny Poniwiec 2021 - kontynuacja projektu

39 990,00 zł
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Przedstawienie graficzne oddanych głosów na projekty w poszczególnych osiedlach:
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Straż Miejska w Ustroniu w roku 2020
Straż Miejska Ustroń w roku 2020 podejmowała następujące działania:
- ilość kontroli w tym kontrole własne oraz ilość przyjętych zgłoszeń interwencyjnych od
mieszkańców i turystów.
W 2020 roku przeprowadzono 140 kontroli. Przyjęto 668 zgłoszeń interwencyjnych od mieszkańców i
turystów .
- ilość ujawnionych wykroczeń w tym ile zastosowano pouczeń, mandatów karnych, skierowanych
wniosków o ukaranie do sądu, spraw przekazanych do innych instytucji.
Ujawniono 124 wykroczeń, zastosowano 52 pouczeń, nałożono 72 mandaty karne na kwotę 6850zł,
nie skierowano wniosku o ukaranie do sądu, przekazano 48 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 26 blokad na koło pojazdu, nie doprowadzono osób do OPPA w Bielsku-Białej bądź miejsca
zamieszkania, ujęto 1 osobę i przekazano policji, , przeprowadzono 95 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 1 mandat karny na sumę 100 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 2020 roku straż miejska przeprowadziła 57 kontroli sanitarno – porządkowych 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. Wystawiono dwa mandaty po 100 zł.
- ustawa o odpadach ( liczba kontroli palenisk domowych w celu eliminacji spalania odpadów )
Przeprowadzono 83 kontroli na protokół. Nałożono 8 mandatów karnych na sumę 700 zł i udzielono 4
pouczenia.
- ustawa o ochronie zwierząt ( ilość kontroli, ujawnionych wykroczeń )
Ogólna liczba interwencji w sprawie zwierząt w tym padniętych i rannych 148.
- 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 )
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Miejsca, gdzie najczęściej Straż Miejska podejmuje interwencję w zakresie kontroli ruchu drogowego
to: ul. 3 Maja, Ogrodowa, Traugutta, Nadrzeczna, Sanatoryjna, Szpitalna i Równica. Nałożono 42
mandaty karne na sumę 4150 zł i udzielono 27 pouczeń.
- zabezpieczenie imprez
Zabezpieczono 4 imprezy ( kulturalne, sportowe).
- współpraca z instytucjami
Ogółem 304 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 2020
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 186, w tym mężczyzn 155, kobiet 31, oraz członków wspierających 22
i honorowych 4.
Liczba MDP 4. Członków MDP razem 42, w tym chłopów 18, dziewcząt 24.
Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej Miasta Ustroń w roku 2020:
Rok
Pożary
Miejscowe
Alarmy
zagrożenia
fałszywe
2020
37
343
81

Razem

W 2020 roku Miasto Ustroń wypłaciło strażakom OSP Ustroń ekwiwalent w wysokości 21.371,90 zł.
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Zamówienia publiczne w roku 2020
W 2020 roku Urząd Miasta przeprowadził łącznie 43 postępowania w oparciu o ustawę Prawo Zamówień
Publicznych:
39 przetargów nieograniczonych, w tym:






37 przetargów, które zakończyły się podpisaniem umowy lub umów (w przypadku zamówień
podzielonych na części),
13 przetargów, które zostały unieważnione,
3 zamówienia z wolnej ręki,
1 zamówienie na usługi społeczne,

Dodatkowo podmioty zewnętrzne na podstawie stosownych porozumień lub pełnomocnictw
przeprowadziły dla Miasta Ustroń 2 postępowania w trybie przetargów nieograniczonych, oba zakończone
podpisaniem umowy.
Wykaz przeprowadzonych zamówień publicznych w roku 2020
Nr
zamówienia
ZP.271.1.01.2020

ZP.271.1.02.2020

ZP.271.1.03.2020

ZP.271.1.04.2020

ZP.271.1.05.2020

ZP.271.1.06.2020

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
Ochrona bezdomnych zwierząt oraz
unieszkodliwienie zwłok bezdomnych
zwierząt na terenie Miasta Ustroń
Wykonanie e-Tablic 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
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
(remont elewacji)
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Wybrany Wykonawca

Cena brutto
[zł]
345 039,60

EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Pawilon Handlowo
42 744,00
Usługowy Izabela Szarzec
43-450 Ustroń ul. Orłowa 1
Firma Handlowa Beata
154 760,00
Kowalczyk
43-400 Cieszyn ul. Cicha 10
Postępowanie unieważniono

Konsorcjum firm:
ELEMAR Sp. z o.o. Sp. K.
32-555 Zagórze ul. Piaski 28
PHU ELEMAR Marcin Cudak
32-555 Zagórze ul. Piaski 28

149 874,22

Postępowanie unieważniono
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ZP.271.1.07.2020

Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
użyteczności publicznej na terenie
Miasta Ustroń – Termomodernizacja
MDSS (docieplenie ścian)

ZP.271.1.08.2020

Wykonanie wielofunkcyjnej platformy
informacyjno-komunikacyjnej eUstroń 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 P-1
(remont elewacji)
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja P-7
(remont instalacji elektrycznej)
Modernizacja sceny na Rynku w
Ustroniu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacje
budynków komunalnych
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy
informacyjno- komunikacyjnej 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
Dostarczenie infrastruktury
informatycznej 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
Wykonanie e-Tablic w ramach
projektu pn. „Cyfrowy Ustroń –
informacje na wyciagnięcie ręki”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej RPO WSL na lata 2014-

ZP.271.1.09.2020

ZP.271.1.10.2020

ZP.271.1.11.2020

ZP.271.1.12.2020

ZP.271.1.13.2020

ZP.271.1.14.2020
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Burda Aleksander „ERATO”
43-450 Ustroń ul. Leśna 91

399 999,16

Postępowanie unieważniono

SPEC – MAR
Mariusz Caputa
34-326 Pietrzykowice ul.
Adama Asnyka 17A

429 160,53

Firma Handlowo Usługowa
EL-DOB Piotr Dobner
43-426 Dębowiec ul.
Cieszyńska 89

141 712,99

Postępowanie unieważniono

.nFinity.pl Sp. z o.o.
53-320 Wrocław ul. Wandy
7/4

378 840,00

SYGNITE SPÓŁKA AKCYJNA
03-122 Warszawa ul.
Modlińska 199a/21

287 943,00

UP LED Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola ul.
Przemysłowa 4

459 072,90

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2020

ZP.271.1.15.2020

ZP.271.1.16.2020

ZP.271.1.17.2020

ZP.271.1.18.2020

2020 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 P-1
(wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Modernizacja sceny na Rynku w
Ustroniu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacje
budynków komunalnych
Modernizacja sceny na Rynku w
Ustroniu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacje
budynków komunalnych
Opracowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczych budowy i
rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu

ZP.271.1.19.2020

Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja SP-1
(modernizacja instalacji elektrycznej)

ZP.271.1.20.2020

Modernizacja trasy rowerowej
łączącej Miasto Ustroń z Gminą
Brenna i Gminą Wisła realizowanej w
ramach zadania / projektu pn.
Rowerem przez Beskidy – etap 1
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń (wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej)

ZP.271.1.21.2020

ZP.271.1.22.2020

Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja SP-5
(wymiana oświetlenia)
130

Postępowanie unieważniono

Postępowanie unieważniono

Stal-Bud Sp. z o.o.
43-430 Skoczów ul.
Wiślańska 26

88 510,00

Część nr 1:
134 435,00
Pracownia Projektowa
NIWELETA
mgr inż. Tomasz Gacek
43-303 Bielsko-Biała ul.
Jesionowa 14/131
Część nr 2:
71 340,00
Biuro Projektowo –
Usługowe „ALDA” s.c.
Hanna i Janusz Franiczek
44-300 Wodzisław Śląski ul.
Skrzyszowska 39c
Konsorcjum firm: ELEMAR
328 999,99
Sp. z o.o. Sp. K.
32-555 Zagórze ul. Piaski
28
PHU ELEMAR Marcin
Cudak
32-555 Zagórze ul. Piaski
28
Postępowanie unieważniono

Część nr 1:
PROBIS Sp. z o.o.
43-344 Bielsko-Biała ul.
Księży Las 8
Część nr 2:
EKOWENT Sp. J. M.Płaczek,
R.Dziech 43-300 BielskoBiała ul. Grażyńskiego 38-40
TECHNET INVEST Sp. z o.o.
Sp. K.
43-460 Wisła ul. Ustrońska
23

311 758,48

403 658,68

85 828,52

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2020
ZP.271.1.23.2020
ZP.271.1.24.2020

ZP.271.1.25.2020

ZP.271.1.26.2020

ZP.271.1.27.2020

ZP.271.1.28.2020

ZP.271.1.29.2020

ZP.271.1.30.2020

ZP.271.1.31.2020

ZP.271.1.32.2020

Modernizacja sceny na Rynku w
Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja Żłobka
(remont dachu i wykonanie instalacji
fotowoltaicznej)
Wykonanie prac budowlanych w
ramach projektu pn.: „Poprawa stanu
naturalnego w zdegradowanej
dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”
współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta Ustroń
od właścicieli nieruchomości

Modernizacja trasy rowerowej
łączącej Miasto Ustroń z Gminą
Brenna i Gminą Wisła realizowanej w
ramach zadania / projektu pn.
Rowerem przez Beskidy – etap 1
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
Ustroniu dla obszaru w granicach ulic
Jana Wantuły, Pod Skarpą,
Partyzantów, 3 Maja, Parkowej,
zachodniej granicy rzeki Wisły,
Akacjowej, Katowickiej
Termomodernizacja i wykorzystanie
energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja Żłobka
(remont dachu i wykonanie instalacji
fotowoltaicznej)
Modernizacja sceny na Rynku w
Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w
rejonie ulic Akacjowej, Bażantów,
Jesionowej
Modernizacja odcinka ok. 0,25 km
drogi powiatowej 2607 S
ul. Cieszyńska
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Postępowanie unieważniono
Postępowanie unieważniono

INSTAL Cymorek Sp.J.
Pierściec ul. Graniczna 22,
43-430 Skoczów

2 797 623,24

Konsorcjum firm:
2 598 226,00
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
Postępowanie unieważniono

Postępowanie unieważniono

FAMEX-BIS Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn ul. Mała
Łąka 16

355 263,30

Stal-Bud Sp. z o.o.
43-430 Skoczów
ul. Wiślańska 26
INSTAL Cymorek Sp.J.
Pierściec ul. Graniczna 22,
43-430 Skoczów

175 816,20

EUROVIA Polska S.A.
Bielany Wrocławskie ul.

397 013,55

357 795,19

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2020

ZP.271.1.33.2020

ZP.271.1.34.2020

ZP.271.1.35.2020

ZP.271.1.36.2020

ZP.271.1.37.2020

ZP.271.1.38.2020

ZP.271.1.39.2020

ZP.271.1.40.2020

Modernizacja trasy rowerowej
łączącej Miasto Ustroń z Gminą
Brenna i Gminą Wisła realizowanej w
ramach zadania / projektu pn.
Rowerem przez Beskidy – etap 1
Modernizacja ul. Liściastej i Sosnowej
w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg
i chodników gminnych”

Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączami do budynków
mieszkalnych w rejonie ulicy Łącznej i
Bładnickiej w Ustroniu
Wykonanie prac budowlanych w
ramach projektu pn.: „Infrastruktura
dla obsługi podróżnych w Ustroniu”
współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Orlik lekkoatletyczny przy SP-5

Modernizacja ul. Myśliwskiej w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja nawierzchni dróg i
chodników gminnych”
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulicy Szpitalnej

Zimowe utrzymanie dróg i
chodników miejskich i powiatowych
na terenie Miasta Ustroń w sezonie
2020 – 2021
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Szwedzka 5, 55-040
Kobierzyce
Postępowanie unieważniono

Część nr 1:
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe RADEX Sp. z
o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul.
Cegielniana 25
Część nr 2:
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe RADEX Sp. z
o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul.
Cegielniana 25
Przedsiębiorstwo „GRESAN”
Sp. z o.o. Sp. K., 43-450
Ustroń ul. Kreta 5a

122 999,03

98 396,00

1 900 833,92

SPEC-MAR Mariusz Caputa
34-326 Pietrzykowice ul.
Adama Asnyka 17A

829 194,48

Pawilon HandlowoUsługowy Izabela Szarzec
43-450 Ustroń ul. Orłowa 1
EUROVIA Polska S.A.
Bielany Wrocławskie ul.
Szwedzka 5, 55-040
Kobierzyce
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe „WASP-BUD”
Jarosław Spandel 43-410
Kończyce Małe ul.
Jagiellońska 25A
Część nr 1:
Usługi Budowlane Cichy
Czesław 43-436 Górki
Wielkie ul. Pod Zebrzydkę
23
Część nr 2:
Usługi Budowlane Cichy
Czesław 43-436 Górki
Wielkie ul. Pod Zebrzydkę
23
Część nr 3:

330 111,03

154 616,69

440 093,47

45 095,00

62 495,00

58 040,00

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2020

ZP.271.1.41.2020

Modernizacja odwodnienia ul.
Sanatoryjnej, ul. Jodłowej i drogi
bocznej ul. Skalicy w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
nawierzchni dróg i chodników
gminnych”

ZP.271.1.42.2020

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulicy Kamieniec i Mokra

ZP.271.1.43.2020

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
Ustroniu dla obszaru w granicach ulic
Jana Wantuły, Pod Skarpą,
Partyzantów, 3 Maja, Parkowej,
zachodniej granicy rzeki Wisły,
Akacjowej, Katowickiej
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń
Miejskiej biblioteki publicznej w
Ustroniu im. Jana Wantuły
Usunięcie i zagospodarowanie
odpadów w tym niebezpiecznych
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń
Miejskiej biblioteki publicznej w
Ustroniu im. Jana Wantuły
Modernizacja ul. Owocowej i
Gospodarskiej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
nawierzchni dróg i chodników
gminnych”

ZP.271.1.44.2020

ZP.271.1.45.2020
ZP.271.1.46.2020

ZP.271.1.47.2020

ZP.271.1.48.2020

ZP.271.1.49.2020

ZP.271.1.50.2020

Modernizacja trasy rowerowej
łączącej Miasto Ustroń z Gminą
Brenna i Gminą Wisła realizowanej w
ramach zadania / projektu pn.
Rowerem przez Beskidy – etap 1
Dostawa, montaż, konfiguracja
infrastruktury informatycznej wraz z
oprogramowaniem w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa
systemu monitoringu miejskiego”
Modernizacja trasy rowerowej
łączącej Miasto Ustroń z Gminą
Brenna i Gminą Wisła realizowanej w
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Pawilon HandlowoUsługowy Izabela Szarzec
43-450 Ustroń ul. Orłowa 1
Część nr 1:
Unieważniona
Część nr 2:
Pawilon HandlowoUsługowy Izabela Szarzec
43-450 Ustroń ul. Orłowa 1
Część nr 3:
Pawilon HandlowoUsługowy Izabela Szarzec
43-450 Ustroń ul. Orłowa 1
ANMAR Usługi Budowlane
Anna Sobuś-Cecot
41-219 Sosnowiec ul.
Łomżyńska 12/22
Pracownia Urbanistyczną w
Rybniku Sp. z o.o. 44-200
Rybnik ul. Wodzisławska 30

30 000,00

19 664,94

728 694,21

106 149,00

Postępowanie unieważniono

Mo-BRUK S.A. Niecew 68,
230 668,00
33-222 Korzenna
SPEC-MAR Mariusz Caputa
260 584,16
34-326 Pietrzykowice ul.
Adama Asnyka 17A
Część nr 1:
85 607,79
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe RADEX Sp. z
o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul.
Cegielniana 25
Część nr 2:
57 459,76
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe RADEX Sp. z
o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul.
Cegielniana 25
Postępowanie unieważniono

GSOC sp. z o.o.
90-057 Łódź ul.
Sienkiewicza 85/87

SPEC-MAR Mariusz Caputa
34-326 Pietrzykowice ul.
Adama Asnyka 17A

525 210,00

3 960 000,00
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ZP.271.2.01.2020

ZP.271.2.02.2020

ZP.271.2.03.2020

ramach zadania / projektu pn.
Rowerem przez Beskidy – etap 1
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 P-1
(wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Modernizacja odwodnienia ul.
Sanatoryjnej, ul. Jodłowej i drogi
bocznej ul. Skalicy w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
nawierzchni dróg i chodników
gminnych” - część nr 1 Modernizacja odwodnienia ul.
Sanatoryjnej

TAURON Dystrybucja Serwis
S.A.
43-300 Bielsko-Biała ul.
Czechowicka 25

237 948,91

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych „DUDA”
Grażyna Duda
Łostówka 121, 34-730
Maszna Dolna
Pawilon HandlowoUsługowy Izabela Szarzec
43-450 Ustroń ul. Orłowa 1

90 000,00

112 510,89

Wykaz przeprowadzonych zamówień publicznych (konkursów ofert) w roku 2020
Nr zamówienia
Nazwa zamówienia
Wybrany Wykonawca
Cena brutto [zł]
ZP.271.3.01.2020
Sukcesywny zakup paliwa na
Postępowanie unieważniono
potrzeby Miasta Ustroń
ZP.271.3.02.2020
Ceny
Świadczenie usługi kopiowania, SALES Sp. z o.o.
44-240 Żory Al. Niepodległości jednostkowe
drukowania i skanowania
3
Próg umowy
dokumentów na potrzeby
98 364,00
Urzędu Miasta Ustroń
ZP.271.3.03.2020
Ochrona bezdomnych kotów na
Stowarzyszenie Przyjaciół
Ceny
terenie Miasta Ustroń
Zwierząt „AS” Animals Security jednostkowe
43-450 Ustroń ul. Rynek 4
Próg umowy
16 500,00
ZP.271.3.04.2020
Sporządzanie projektów decyzji o ARCHAS DESIGN Maciej Zuber
Ceny
ustaleniu lokalizacji inwestycji
43-300 Bielsko-Biała
jednostkowe
celu publicznego oraz projektów
ul. Mickiewicza 3/10
Próg umowy
decyzji o warunkach zabudowy na
74 250,00
terenie Miasta Ustroń
ZP.271.3.05.2020
Opracowanie miejscowego planu
Postępowanie unieważniono
zagospodarowania
przestrzennego w Ustroniu
dla obszaru w granicach ulic A.
Brody, Grażyńskiego, Al.
Legionów, Parkowej, Hutniczej,
3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
ZP.271.3.06.2020
Utrzymanie oznakowania
Przedsiębiorstwo
Ceny
pionowego dróg miejskich i
Wielobranżowe
jednostkowe
powiatowych na terenie Miasta
RADEX Sp. z o.o.
Próg umowy
Ustroń
43-300 Bielsko-Biała
40 307,77
ul. Cegielniana 25
ZP.271.3.07.2020
Obsługa oraz utrzymanie toalet
Stowarzyszenie Miłośników
45 000,00
publicznych w Ustroniu
Zabytkowej Motoryzacji
„Rdzawe Diamenty”
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43-450 Ustroń ul.
Partyzantów 1
Zakład Pielęgnacji i
Leczenia Drzew Parkowych
i Pomnikowych Andrzej
Suchy, Andrzej Linert s.c.
43-450 Ustroń ul.
Myśliwska 9

ZP.271.3.08.2020

Wykonanie prac polegających na
pielęgnacji drzew rosnących na
terenie Miasta Ustroń

ZP.271.3.09.2020

Wycinka drzew i krzewów oraz
frezowanie korzeni na terenie
Miasta Ustroń

Samiec Dawid TALL
Firma Handlowo–Usługowa
43-460 Wisła ul. Cieńków 10

ZP.271.3.10.2020

Dostawa macierzy w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja serwerów UM
Opracowanie dokumentu pod
nazwą „Strategia Rozwoju
Elektromobilności dla Miasta
Ustroń na lata 2020- 2035” w
oparciu o strukturę i plan
dokumentu rekomendowany
przez NFOŚiGW wraz z analizą
elementów z zakresu Smart City
w ramach programu
priorytetowego „Ochrona
atmosfery 3.4. GEPARD II —
transport niskoemisyjny
Dostawa 24 sztuk laptopów dla
szkół podstawowych
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach: I osi
POPC - „Powszechny dostęp do
szybkiego internetu”, Działanie:
1.1. „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic
w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”
zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
Odnowienie oznakowania
poziomego dróg powiatowych i
gminnych na terenie Miasta
Ustroń
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w Ustroniu dla
obszaru w granicach ulic A. Brody,
Grażyńskiego, Al. Legionów,
Parkowej, Hutniczej, 3 Maja,
Partyzantów i Pod Skarpą

Data Experts Sp. z o.o.
02-820 Warszawa ul.
Wyczółki 71
Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki 31-155
Kraków ul. Warszawska 24

ZP.271.3.11.2020

ZP.271.3.12.2020

ZP.271.3.13.2020

ZP.271.3.14.2020
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Ceny
jednostkowe
Próg umowy
112 550,00

Ceny
jednostkowe
Próg umowy
46 312,00
46 000,00

38 130,00

InfoLOGIC s.c. Adam Olszar,
Aleksander Olszar 43-400
Cieszyn ul. Ustrońska 20

69 000,00

MK DROGI Michał
Kołodziejczyk
Żarki-Letnisko ul. Słoneczna
2b, 42-311 Poraj
ARCHIMEDES – Paweł Duś
43-382 Bielsko-Biała ul.
Storczyków 59

Ceny
jednostkowe
Próg umowy
54 179,28
98 400,00
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ZP.271.3.15.2020

ZP.271.3.16.2020

ZP.271.3.17.2020

ZP.271.3.18.2020

ZP.271.3.19.2020
ZP.271.3.20.2020

ZP.271.3.21.2020

ZP.271.3.22.2020

ZP.271.3.23.2020

ZP.271.3.24.2020

Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami do
budynków w Ustroniu ul.
Podgórska
Dowóz uczniów
niepełnosprawnych z Ustronia do
oświatowych placówek
specjalnych poza Ustroniem, i z
powrotem do miejsca
zamieszkania w ramach zadania:
„Dowożenie uczniów do szkół”
Dostawa 26 sztuk laptopów dla
szkół podstawowych
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach: I osi
POPC - „Powszechny dostęp do
szybkiego internetu”, Działanie:
1.1. „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic
w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”
dotyczące realizacji projektu
grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego
Wykonanie archiwum miejskiego
w pomieszczeniach SP-1 w
Ustroniu
Usługa doradztwa finansowego
Zakup, dostawa i montaż sprzętu
komputerowego i
oprogramowania dla Urzędu
Miasta Ustroń
Remont nawierzchni kładki dla
pieszych w ciągu ul. Parkowej nad
Wisłą w Ustroniu
Zakup, dostawa i montaż sprzętu
komputerowego i
oprogramowania dla Urzędu
Miasta Ustroń
Remont nawierzchni kładki dla
pieszych w ciągu ul. Parkowej nad
Wisłą w Ustroniu
Zakup, dostawa i montaż sprzętu
komputerowego i
oprogramowania dla Urzędu
Miasta Ustroń
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Firma Usługowa Marek
Podżorski 43-460 Wisła ul.
Spacerowa 15

56 620,96

Firma Handlowa „ENDI”
Edyta Chrapek
Bażanowice ul. Zamkowa
2/8, 43-440 Goleszów

Cena
jednostkowa
Próg umowy
57 750,00

InfoLOGIC s.c. Adam Olszar,
Aleksander Olszar 43-400
Cieszyn ul. Ustrońska 20

74 750,00

BUDMAX REGAŁY Sp. z o.o.
43 984,80
80-175 Gdańsk ul. A.
Gabrysiak 4
Postępowanie unieważniono
Postępowanie unieważniono

Postępowanie unieważniono

Postępowanie unieważniono

Postępowanie unieważniono

NEVO – IT S.C. Jerzy
Dzięgiel, Mirosław
Rzymanek 43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 19

37 986,00
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ZP.271.3.25.2020

ZP.271.3.26.2020

Przebudowa przepustu P1 w
ramach zadania inwestycyjnego
„Rozbudowa ul. Mokrej wraz z
przebudową i budową urządzeń
wodnych”
Budowa placu zabaw w dzielnicy
Zawodzie w ramach działania pn.:
„Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy
Zawodzie”

ZP.271.3.27.2020

Zakup, dostawa i rozładunek płyt
betonowych „YOMB”

ZP.271.3.28.2020

Uruchomienie sezonowego
lodowiska na kortach tenisowych
przy Alei Legionów w Ustroniu
Wymiana schodów w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:
Termomodernizacja i
wykorzystanie energii
odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń – Termomodernizacja
Żłobka
Zakup i dostawa serwera z
oprogramowaniem w ramach
zadania: Modernizacja systemu
bezpieczeństwa sieci
informatycznej UM
Modernizacja sieci LAN w
budynku UM w ramach zadania
„Modernizacja systemu
bezpieczeństwa sieci
informatycznej UM”
Zakup, dostawa i montaż sprzętu
komputerowego i
oprogramowania dla Urzędu
Miasta Ustroń

ZP.271.3.29.2020

ZP.271.3.30.2020

ZP.271.3.31.2020

ZP.271.3.32.2020
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Postępowanie unieważniono

Przedsiębiorstwo
43 372,04
Produkcyjno-UsługowoHandlowe WASP-BUD
Jarosław Spandel
43-410 Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 25A
PPHU Paweł Tymiński
21 254,40
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Tadeusza Kościuszki
25/13
Postępowanie unieważniono

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe WASP-BUD
Jarosław Spandel
43-410 Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 25A

48 647,73

NEVO – IT S.C. Jerzy
Dzięgiel, Mirosław
Rzymanek 43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 19

35 889,00

CARBEN TELETECHNIKA
Arkadiusz Gawlik 43-450
Ustroń ul. 3 Maja 56

41 507,25

NEVO – IT S.C. Jerzy
Dzięgiel, Mirosław
Rzymanek 43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 19

29 845,00

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2020

Organizacje pozarządowe w roku 2020
Raport dotyczący Organizacji Pozarządowych:
I.

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













cele główne i szczegółowe współpracy;












kultura,
oświata i edukacja,

III.

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

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:

Lp.
1.
2.

3.

4.

sport i turystyka,
fundacja,
stowarzyszenie chrześcijańskie,
organizacje kombatanckie,
prozdrowotne, proekologiczne,
stowarzyszenia zwykłe,
koło gospodyń wiejskich,
straż pożarna.
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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.
24.

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
Organizacja imprez rowerowych MTB Beskidy Równica –
Czantoria
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100 000,00
2 990,00

33 000,00
5 000,00
7 000,00
30 000,00
13 000,00
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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.

3 000,00

1 000,00

4 000,00
5 000,00

37.

Prowadzenie punktu Miejskiej Informacji Turystycznej w Pijalni
32 000,00
Wód w okresie wzmożonego ruchu turystycznego
POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ
WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

38.

39.

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

40.

Zorganizowanie dni terapeutycznych dla uzależnionych i
współuzależnionych

41.

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
42. Prowadzenie socjoterapeutycznego ośrodka dla dzieci i
220 000,00
młodzieży w formie specjalistycznej placówki wsparcia
dziennego
43.

Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjno- profilaktycznego

44.

Organizacja półkolonii, dofinansowanie obozu jako zdrowej
formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

45 000,00

45.

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

20 000,00

46.

Prowadzenie ćwiczeń praktycznych z elementami arteterapii
uzależnień, wykorzystując rozwój duchowości dzieci i młodzieży
47. Prowadzenie placówki dla dzieci i młodzieży organizującej
pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
48. Przeprowadzenie Miejskiej Kolonii Profilaktycznej
49. 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:

5 000,00

20 000,00
23 000,00
50 000,00
14 000,00

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 2020 r.
Lp.

Nazwa zadania

Organizacja

Proponowana
kwota dotacji
26 000,00

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

3.

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

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

28 000,00

--

20 000,00

16,00

4.

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

Klub Sportowy
„Nierodzim”

30 000,00

--

5.

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

Klub Sportowy
„Kuźnia”

180 000,00

--

6.

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

Klub Sportowy
„Kuźnia”

63 000,00

--

7.

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

Klub Sportowy
„Kuźnia”

22 000,00

--

8.

Organizacja III Edycji Kuźnia Ustroń Cup

7 900,00

7 900,00

9.

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

68 000,00

3 863,43

10.

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

42 000,00

14,02

11.

Organizacja dojazdów dzieci i młodzieży na zawody
szkolne

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

20 000,00

16 753,99

506 900,00

28 547,44
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Obiekty sportowe w roku 2020
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 2020 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, a coraz częściej drużyny biorące udział w
rozgrywkach na szczeblu centralnym.
Koszty utrzymania obiektów sportowych:

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

31 300,88 zł

17 771,54 zł
20 753,63 zł
14 353,39 zł
2 887,48 zł
3 011,01 zł
2 300,00 zł
5 087,00 zł
7 779,83 zł
13 711,03 zł

85 000,00 zł
26 202,82 zł
26 975,71 zł
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Promocja miasta w roku 2020
W roku 2020 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki był organizatorem lub współorganizatorem
ponad 50 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. Na zmniejszenie liczby imprez wpłynęła
sytuacja i obostrzenia związane z trwającą niemal cały rok pandemia COVID - 19
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.
Nie zabrakło też cyklicznych imprez sportowych, takich jak: 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.
Na trwałe w kalendarz imprez wpisał się Rajdowy Ustroń. Tegoroczna edycja niestety została w całości
przeniesiona do Internetu. Powstał film ukazujący tradycje motorsportu w naszym mieście.
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 film z Rajdowego Ustronia który
według statystyk obejrzało ponad 50 tysięcy osób.
Koszty imprez miejskich w roku 2020:
Imprezy Kulturalne
ZAIKS (łączny koszt tantiemów za występy na żywo
Umowy o dzieło – występy autorskie
Zakupy materiałów
Usługi koncertowe itp.

813,38 zł
53 388,99 zł
10 013,20 zł
203 108,43 zł

Imprezy Sportowe:
Nagrody
Nagrody dla sportowców
Zakupy materiałów
Umowy o dzieło
Usługi

8 012,68 zł
12 000,00 zł
3 075,28 zł
9 760,55 zł
153 291,35 zł

Wspólne akcje z Miastem Wisła

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.
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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

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 2020r. (dofinansowanie ze strony Miasta Ustroń wyniosło: ok. 3200 zł)
1. 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 2020
Ubezpieczyciel

Wiener TU S.A.

Data
zdarzenia

2020-01-27

Ubezpieczony

Odszkodo
wania

MIASTO
USTROŃ

267,00 zł

MIASTO
USTROŃ
Przedszkole nr
6

2 174,42 zł

Wiener TU S.A.

2020-02-04

Wiener TU S.A.

2020-03-02

MIASTO
USTROŃ

305,00 zł

Wiener TU S.A.

2020-05-08

MIASTO
USTROŃ

1 192,60 zł

Wiener TU S.A.

2020-06-13

Muzeum
Ustrońskie

1 508,06 zł

Wiener TU S.A.

2020-06-23

Muzeum
Ustrońskie

494,38 zł

Wiener TU S.A.

2020-10-20

MDK
PRAŻAKÓWKA

1 000,00 zł

Wiener TU S.A.

2020-12-02

MIASTO
USTROŃ

2 750,00 zł

Wiener TU S.A.

Rezerwa
odszkodo
wawcza
- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

2020-12-02
MDSS

836,46 zł

- zł

RAZEM:

10 527,92
zł

- zł

Wiener TU S.A.
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Ubezpiecz
enie

Przyczyna/Okoliczności zdarzenia

OC

Uszkodzeniu pojazdu przy ul.
KATOWICKA 167
w Ustroniu

OC

Uszkodzenie pojazdu osoby trzeciej w
wyniku uderzenia przez bramę
wjazdową

OC

Uszkodzenie opony i felgi wskutek
najechania na ubytek drogi na ul.
Sanatoryjnej w Ustroniu

OC

Mienie

Szkoda rzeczowa: zalanie
pomieszczeń

Mienie

Szkoda rzeczowa: zalanie
pomieszczeń

Mienie

Szkoda rzeczowa: zalanie poddasza

Elektronika

Uszkodzenie (zniszczenie) tabletu
wskutek upadku

Komunikac
ja
(ubezpiecz
enie OC
ppm)

Uszkodzenie pojazdu osoby trzeciej
na wskutek złych warunków
atmosferycznych

Raport o stanie Miasta Ustroń w roku 2020
Legenda:

- OC: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego
mienia
- Mienie: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
- elektronika: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych
- Odszkodowania: kwoty wypłacone dla Miasta Ustroń (ubezpieczenie mienia) lub w imieniu Miasta
Ustroń na rzecz poszkodowanych (OC)
- komunikacja: ubezpieczenia dotyczące pojazdów użytkowanych przez jednostki organizacyjne
Miasta Ustroń
- Rezerwa odszkodowawcza: utworzona przez ubezpieczyciela zgodnie z wymogami prawa
regulującymi finanse towarzystw ubezpieczeń na zgłoszone roszczenia i możliwe wypłaty
odszkodowań
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Materiały źródłowe
Powyższy raport opracowano na podstawie:
1.
2.
3.
4.

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2020.
Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku.
Raportu z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 w Mieście Ustroń.
5. Informacji na temat Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.
6. Sprawozdania za realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
7. Innych sprawozdań i informacji wysyłanych do instytucji samorządowych, rządowych za rok 2020.

Opracował:

Ireneusz Staniek
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