SPRAWOZDANIE WÓJTA
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

obejmujące okres działalności Urzędu
od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 20 sierpnia 2009 roku
I.
W okresie miesiąca lipca trwała przerwa wakacyjna.
W ramach cotygodniowych przyjęć interesantów przyjęłam około 50 petentów.
W omawianym okresie Wójt Gminy uczestniczyła w następujących spotkaniach i uroczystościach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

w Słupsku, w XI Gali Promocji Słupskiej Gospodarki;
w zebraniu członków Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Rowach;
w Urzędzie Gminy Postomino odbyło się spotkanie w sprawie Lokalnych Grup Rybackich;
w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
w uroczystościach XIX międzynarodowego Biegu po PlaŜy Jarosławiec 2009;
spotkała się z Dyrektorem Urzędu Morskiego w sprawie plaŜy w Rowach;
w uroczystościach Święta Policji w Słupsku;
w spotkaniu z przedstawicielami firmy /*/ w sprawie uzgodnień nt. studia wykonalności
oczyszczalni ścieków w Rowach;
w sprawie oczyszczalni ścieków Ustka z przedstawicielami Urzędu Miasta Ustka;
w Gdańsku Wójt podpisała umowę w sprawie przyznanych środków finansowych z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Wodnicy;
w sprawie projektu „Słupska Kolej Morska” w Urzędzie Miejskim w Słupsku;
w uroczystościach poświęconych obchodom Święta Wojska Polskiego i Święta Ustki
organizowanych przez Urząd Miejski w Ustce w dniu 15 sierpnia Br.

Ponadto, Pani Wójt uczestniczyła w imprezach letnich w Rowach, a takŜe spotkała się z Radą
Sołecką w Machowinie oraz wzięła udział w zebraniu wiejskim w Wodnicy. Z Radą Sołecką
w Wytownie uzgodniono szczegóły związane z tegorocznymi doŜynkami gminnymi.
II. W omawianym okresie Wójt Gminy podpisała następujące umowy:
1. Z Panem Maciejem Kapsa prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Usług Projektowych i Wykonawczych Maciej Kapsa z siedzibą w Koszalinie na
opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompownią
ścieków w miejscowości Machowino dz. Nr 106/1 Gmina Ustka wraz z przykanalikami do
nieruchomości zlokalizowanych po trasie projektowanej sieci o długości ca 500 mb.
Wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT): 27.102,30 zł
2. Z Panem Tomaszem Zmarzły prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Elektroinstalacyjnym „ELTOM” Tomasz Zmarzły z siedzibą w Słupsku na budowę
oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Grabno Gmina Ustka (dz. nr 133/10, 139/6, 143, 145,
146/2, 153/1).
Wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT): 52.647,83 zł
3. Z Bankiem Spółdzielczym w Ustce na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
3.600.000 PLN na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu.

Ponadto:
1. Zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami dla działek 196/12, 196/5
i 202 w m. Rowy;
2. Zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Dębina dz. nr 98/49, 99,
100/55,100/50;
3. Podpisano umowę na opracowanie projektu przebudowy ulic Baczyńskiego, Gałczyńskiego
w m. Przewłoka;
4. Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie drogi betonowej w m. Wodnica (ul.
Sosnowa);
5. Dokonano odbioru przebudowy ulicy Bałtyckiej w m. Rowy (chodnik);
6. Podpisano umowę na przekazanie dotacji w wysokości 80.000 zł na modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. (droga betonowa w m. Wodnica dz. nr 262);
7. Dokonano remontu drogi brukowej w m. MoŜdŜanowo;
8. Dokonano otwarcia ofert przetargowych na wykonanie robót budowlanych w zakresie
przebudowy drogi ul. Armii Krajowej, ul. Grota Roweckiego wraz z odwodnieniem
i oświetleniem i przebudową kolizji na działce nr 117, 416, 408/2, 467, 472, 479, 488, 486,
497/2, 24/2, 716, 14/2, 714, 660, 13/2, 499/5 w miejscowości Przewłoka.
III.

Z zakresu spraw organizacyjnych i promocji Gminy:

I. Sprawy organizacyjne i kadrowe.
1) w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze od 03 lipca 2009 roku został zatrudniony
pracownik na stanowisku ds. geodezyjnych,
2) w chwili obecnej ogłoszono nabór na stanowisko informatyka – w związku z rezygnacją
z zatrudnienia poprzedniej osoby, termin składania aplikacji upływa 24 sierpnia 2009 roku,
3) w związku ze zwiększeniem powierzchni uŜytkowej Urzędu zwiększono o pół etatu zatrudnienie
drugiej sprzątaczki – obecnie są dwie osoby na pełnych etatach.
4) od 02 lipca 2009 roku zatrudniono na czas określony 4 osoby na stanowisku robotnik gosp. –
obsługa mienia komunalnego Gminy Ustka – są to osoby, które wcześniej pracowały w ramach
prac interwencyjnych.
5) Gmina otrzymała Obwieszczenie - Postanowienie Nr 15/09 z dnia 15 lipca 2009 roku Wojewody
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 4, poniewaŜ
nie zarejestrował się Ŝaden komitet wyborczy; procedura zostanie powtórzona między 6 a 9
miesiącem licząc od dnia 30 sierpnia 2009 roku.
II.

Z zakresu ISO
1. Wydano procedury dot. Systemu Zarządzania Jakością na nową normę ISO 9001:2008.
2. Wydano Księgę Jakości – wydanie II wraz z mapą procesów głównych (moŜna zapoznać się
z nią na stronie BIP).
3. Zweryfikowano karty procesów głównych załatwianych w Urzędzie – karty
są dostępne przy BOI oraz na stronie internetowej w zakładce „Jak załatwić sprawę?”.
4. Sporządzono Przegląd Zarządzania – zgodnie z wytycznymi ISO, niezbędny
na audyt kontrolny, który odbędzie się w Urzędzie 28 sierpnia br.

III. Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
1. Zorganizowano transport nieodpłatny dla rodziców uczestników kolonii w Białym Dunajcu
z miejsca zamieszkania do dworca PKP w Słupsku w dniu 23 czerwca br. oraz powrót w dniu
08 lipca br. ( na kolonie pojechało 35 dzieci ).
2. W dniu 16 lipca br. w godzinach popołudniowych przeprowadzono kontrolę punktów
sprzedaŜy napojów alkoholowych pod kątem zasad sprzedaŜy i podawania napojów
alkoholowych. Po skontrolowaniu 18 punktów (sklepy i lokale gastronomiczne)
w dwóch placówkach ukarano mandatem klientów spoŜywających piwo przed sklepem,
sprzedawców pouczono o całkowitym zakazie spoŜywania napojów alkoholowych w sklepie

i jego obrębie. Sprzedawcom dostarczono ulotki informujące o powyŜszym zakazie jak
i o konieczności legitymowania ludzi młodych chcących kupić alkohol.
3. W dniu 11 sierpnia br. w godzinach popołudniowych ponownie przeprowadzono kontrolę
punktów
sprzedaŜy
napojów
alkoholowych
pod
kątem
zasad
sprzedaŜy
i podawania napojów alkoholowych w miejscowości: Rowy, Dębina, Poddąbie.
Skontrolowano 14 punktów, sprzedawcom dostarczono ulotki i plakaty informujące
o zakazie sprzedaŜy alkoholu nieletnim.
4. Przygotowano imprezę „Dzień Prewencji”, która odbyła się 01 sierpnia 2009 roku w Rowach
w godzinach od 16.00 do 24.00. Współpracujące z Gminą Ustka słuŜby prewencyjne
prezentowały swoje osiągnięcia, sprzęt, formy pomocy mieszkańcom i turystom.
IV. Z zakresu promocji Gminy:
1) 27 czerwca 2009 roku na Placu Zwycięstwa przed słupskim magistratem zaprezentowano Gminę
Ustka podczas VI Słupskich Dni Gospodarki.
2) zorganizowano XIV Rajd Rowerowy „Szlakiem zwiniętych torów” – 4 lipca 2009 roku.
3) 11 lipca 2009 roku w parku przy ul. Słonecznej w Rowach gmina współorganizowała IX Bieg 10
Mil „Szlakiem Zwiniętych Torów”.
4) 12 lipca 2009 roku, Gmina Ustka była gospodarzem Jarmarku Grafitów w Słupsku przy Rynku
Rybackim. Imprezę zorganizowano przy wydatnej pomocy GOK.
5)

18-19 lipca 2009 roku w Rowach w parku przy ul. Słonecznej miał miejsce III Ogólnopolski
Zjazd Maskotek.

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
1
Na bieŜąco realizowano sprawy związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.
2.
Trwa akcja rozdzielania Ŝywności z Banku śywności w Słupsku. W br. pozyskano juŜ 19
ton Ŝywności. śywność na bieŜąco rozdzielana jest dla ok. 800 osób, tj. ok. 240 rodzin
z terenu gminy.
3.
Rozdzielana jest równieŜ odzieŜ, Ŝywność i sprzęty gospodarstwa domowego otrzymane
po raz czwarty w br. z Kościoła Zielonoświątkowego.
4.
W dniu 16 lipca podpisano Aneks do Umowy ramowej na rok 2009 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozpoczęto nabór osób bezrobotnych, korzystających
z pomocy tut. Ośrodka do projektu „Ty teŜ moŜesz”.
5.
W miesiącu sierpniu trwa nabór osób do 3-ej edycji programu „Uczeń na wsi – pomoc
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”
ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6.
Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2009/2010.
V. Gminny Ośrodek Kultury:
1.
W dniach 1-5 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Ustka z/w Zaleskich odbyły się
Warsztaty Wokalne, które dla laureatów IV Przeglądu Amatorskiej Twórczości Wokalnej
przeprowadzonego 15 maja w GOK Zaleskie poprowadziła uznana wokalistka jazzowa /*/.
2.
Koncert Galowy w Parku Kultury Wypoczynku w Rowach dn. 5 lipca /*/.
3.
12 lipca 2009 r. w Słupsku odbył się Jarmark Grafitów , w którym udział wzięli Twórcy
Ludowi działający na terenie naszej gminy
m. in. z obrazami przyjechała /*/
z Machowina , natomiast z rzeźbami - /*/ z Wodnicy. Koła Gospodyń Wiejskich
z MoŜdŜanowa, Wodnicy, Rowów, Machowina i Objazdy przywiozły moc smakołyków, zaś
na scenie zaprezentowały się zespoły „Babiniec” z Rowów i „Kwiat paproci” z Machowina.
4.
W dniach 24 i 25 lipca br. w Rowach na boisku przy ulicy Kościelnej odbyły się pokazy
laserowe. Pierwszego dnia przedstawione zostały prezentacje przestrzenne (beam - show),

natomiast w drugi dzień widzowie mogli obejrzeć równieŜ pokazy przestrzenne oraz
graficzne, między innymi prezentację teledysku ( wyświetlanie wideo laserem).
I Przegląd Orkiestr Dętych ROWY 2009 – to impreza, która odbyła się w dniach 8-9
sierpnia w Parku Kultury i Wypoczynku w Rowach. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się
7 orkiestr dętych z całego kraju. Łącznie zagrało ponad 300 muzyków.

5.

VI. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół:
Szkoła Podstawowa w Charnowie
1. W okresie wakacyjnym dwie uczennice, które zostały nagrodzone za szczególne osiągnięcia,
skorzystały z ufundowanych przez Wójta Gminy Ustka wyjazdów:
- /*/ – wycieczka do Torunia i Warszawy,
- /*/ – obóz wypoczynkowy w Niemczech.
2. Przeprowadzono prace konserwatorskie na boisku szkolnym.
3. Pomalowano ławki zewnętrzne oraz balustrady przy schodach w budynku szkolnym.
Szkoła Podstawowa w Gąbinie
Od połowy lipca do końca sierpnia w szkole trwa remont:
1. wymieniono drzwi w klasach na parterze,
2. wymalowano ściany na korytarzach szkoły,
3. wymalowano klasy, sanitariaty szkoły,
4. częściowo naprawiono ogrodzenie szkoły,
5.
Szkoła Podstawowa w Objeździe
1. Wymieniono częściowo stolarkę okienną i parapety.
2. Wykonano renowację oczyszczalni ścieków.
Szkoła Podstawowa w Wytownie
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonano remont pomieszczeń biblioteki szkolnej,
Zamontowano kratki wentylacyjne w 6 salach.
Pomalowano, odświeŜono pomieszczenia.
Klasopracownię internetową przeniesiono do większej sali.
Pomalowano sale lekcyjne, korytarze, elewację budynku szkolnego.

Uczennice wyróŜnione nagrodą Wójta:
- /*/ - wycieczka do Warszawy
- /*/- obóz szkoleniowy w Niemczech
Szkoła Podstawowa w Zaleskich
1. Szkoła zdobyła II miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim, organizowanym przez
Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku - „Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce”.
2. Zakończono 10-miesięczną realizację projektu finansowanego ze środków unijnych.
3. Zamknięto projekt
- „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły”,
o wartości 4.000,00 zł, który sfinansowano ze środków zewnętrznych.
4. Pozyskano środki z wynajmu hali sportowej w kwocie 2.030,00 zł.
5. Odbyły się 3 posiedzenia komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego
oraz posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym
2008/2009.
6. ZłoŜono wniosek w celu pozyskania środków z EFS w ramach programu „Radosna szkoła –
kraina sprawności i zdrowia”.

7. ZłoŜono 5 wniosków o stypendium dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce
oraz odnieśli sukcesy w konkursach.
8. W szkole kontynuowane są prace mające na celu odświeŜenie i estetyzację pomieszczeń,
naprawę sprzętu oraz roboty naprawcze – gwarancyjne - w hali sportowej.
VII. StraŜ Gminna w Ustce
Z uwagi na odbywający się sezon turystyczny, funkcjonariusze StraŜy skierowani byli przede
wszystkim do takich miejscowości jak : Rowy, Poddąbie i Dębina. Jednocześnie w przypadku pilnych
zgłoszeń podejmowano interwencje w pozostałych miejscowościach. StraŜ Gminna w Ustce na
bieŜąco współpracuje ze: StraŜą Graniczną w Ustce, Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi naszej Gminy,
Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Słupsku oraz z .Komisariatem Policji w Ustce.

W omawianym okresie StraŜ Gminna podjęła 173 interwencje.
Najczęściej stwierdzane naruszenia prawa dotyczyły :
1. Nieprzestrzegania przepisów z zakresu ruchu drogowego;
2. Tworzenie dzikich wysypisk ( Duninowo ) oraz podrzucania śmieci we wszystkich
m. wypoczynkowych oraz lasach;
3. Nie wywiązywanie się z umów o wywóz nieczystości zarówno przez firmy jak i mieszkańców
Naszej Gminy;
4. Prowadzenie działalności gospodarczej bez stosownych zezwoleń z UG Ustka;
5. NieostroŜność i lekkomyślność przy trzymaniu zwierząt.

/*/ wyłączenie jawności na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

