Raport roczny o stanie realizacji Strategii Rozwoju MOF Słupska za rok 2019
CEL STRATEGICZNY I. OBSZAR ZINTEGROWANY PRZESTRZENNIE
Nazwa zadania

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego

Nazwa wskaźnika

Wartość
Wartość bieżąca
bazowa wskaźnika na wskaźnika osiągnięta
(stan na 31.12.2018 r.) (stan narastająco na
31.12 2019r.)

Cel operacyjny: 1.1 Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej i transportowej obszaru funkcjonalnego
1. Budowa, przebudowa i modernizacja i
rozbudowa dróg powiatowych i krajowych
oraz linii kolejowych (S6, DK 21, LK 405, LK
202, LK 212 oraz wytyczenie korytarza
komunikacyjno-transportowego dla
zachodniej ściany obszaru MOF pod
przyszłą drogę wyższej klasy w kierunku na
Bytów, Chojnice, Bydgoszcz).

Starostwo Powiatowe Słupsk
Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w
m.Wierzchocino (gm. Smołdzino) – 0,15 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie
Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I (Gmina
Kępice) – 2,2 km
Razem 2,35km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno
wraz z przebudową mostu JNI 06240063” - 0,15 km
Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych 1139G w m.
Damno - 0,15 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap I - 7,8 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w
m. Dębnica Kaszubska 0,21 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku
Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica) – 1,84 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie
Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I (Gmina
Kobylnica) – 1,8 km
ZIM w Słupsku
Na odcinku LK 405 Słupsk – Ustka wybudowano nowy
przystanek Słupsk Północny przy ul. Świętej Klary z

Długość
zmodernizowanych
dróg oraz linii
kolejowych (km)

0 km

0 km

Długość
zmodernizowanych
dróg:
2016 – 13,92 km
2017 – 7,35 km
(dodatkowo 630 m2
zmodernizowanej
powierzchni)
2018 – 10 km
razem 31.27 km

33,62 km ( w tym w
2019 r.- 2.35 km)

0 km

0,1 km
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Asyżu tj. peron o dł. 100m z antypoślizgową
nawierzchnią, wiatę, ławki, gabloty informacyjne i
oświetlenie.
2. Poprawa skomunikowania drogowego
północ-południe, w tym lobbowanie w
kierunku zmiany przebiegu S11
(przeniesienie węzła S11 na wysokość
Białego Boru).
3. Budowa dróg obwodowych Miasta
Słupska.

4. Budowa mariny/centrum żeglarstwa i
rozbudowa portu w Ustce, w tym budowa
terminala promowego pasażersko towarowego.

ZIM w Słupsku
Odcinek S6 Koszalin – Słupsk - Bożepole Wielkie
(podzielony na części) został wskazany przez Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów do realizacji w formule
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
W 2019 r. rozpoczęto prace projektowe dla odcinków
S6 Koszalin - Sławno - Słupsk (Sławno-Słupsk dł. 24
km). W 2020 r., zakłada się złożenie wniosku ZRID. W
2021 r. odcinki mają być przygotowane do realizacji.
W ramach nowego rządowego „Programu 100
Obwodnic” planuje się powstanie obwodnicy
Kobylnicy i Słupska, łączącej się z trasa S6 od
północnego zachodu. Planowane rozpoczęcie
inwestycji - koniec 2023

Istniejący węzeł S21 na 0 szt.
wysokości Białego Boru
(szt.)

0 szt.

Długość (km)

0 km

0 km

Wybudowana marina
i rozbudowany port
(szt.)

0 szt.

0 szt.
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Cel operacyjny: 1.2. Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej wewnątrz obszaru
1. Poprawa infrastruktury drogowej
wewnątrz
MOF poprzez budowę, rozbudowę i
modernizację sieci drogowej, chodników,
miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia
na energooszczędne, w szczególności
budowa systemu komunikacyjnego
mającego na celu odciążenie ruchu
kołowego (szczególnie w okresie sezonu
letniego).

Urząd Gminy Słupsk
Budowa dróg gminnych na osiedlu w Redzikowie dł.
Budowa drogi betonowej w m. Krzemienica na dz. nr
135/1 - 170 m
Budowa drogi gminnej z nowych płyt betonowych na
dz. nr 190 w m. Włynkowo i na dz. nr 97 w m.
Włynkówko - 760m
Budowa drogi gminnej z nowych płyt betonowych na
dz. nr 269 w m. Siemianice – 56m
Budowa drogi gminnej z nowych płyt betonowych na
dz. nr 23/32 w m. Bydlino (ul. Koralowa) – 125m
Budowa drogi gminnej z nowych płyt betonowych na
dz. nr 81 w m. Włynkowo – 123m
Budowa drogi gminnej z nowych płyt betonowych na
dz. nr 92/8 i 93/10 w m. Włynkówko – 67m
Budowa drogi gminnej z nowych płyt betonowych w
m. Bruskowo Małe na dz. nr 39/6, 39/5, 39/23, 39/24,
39/21, 39/11, 149. – 69m
Budowa drogi gminnej z nowych płyt betonowych w
m. Redzikowo na dz. nr 5/15 i 5/21 – 245m
Budowa ulicy Słonecznej w Bierkowie na dz. nr 418 –
504m
RAZEM 2,119 km

Długość/ liczba
10,524 km
nowych/
wyremontowanych/
zmodernizowanych
elementów
infrastruktury drogowej
(km, szt.)

12,643 km
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Gmina Dębnica Kaszubska
Przebudowa:
Przebudowa drogi w miejscowości Brzeziniec - 100 m
Przebudowa drogi z miejscowości Żarkowo - 575m
Przebudowa drogi w miejscowości Troszki - 25m
Przebudowa drogi w miejscowości Grabin - 45m
Przebudowa drogi w miejscowości Kotowo - 100 m
Przebudowa drogi w miejscowości Podole Małe 100m
Przebudowa drogi w miejscowości Łabiszewo - 111m.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Motarzyno
- 934 m.
Remonty:
Remont drogi w miejscowości Grabin - 45 m
Remont drogi w miejscowości Dobieszewski - 50m
Remont drogi w miejscowości Maleniec - 150m
Remont drogi w miejscowości Gogolewo - 40m
Remont drogi w miejscowości Troszki - 150m
Remont drogi w miejscowości Łabiszewo 140m
Remont drogi Mielno-Podwilczyn - 100m.
RAZEM 2.665km
Oświetlenie:
Gogolewo - słup oświetleniowy z oprawą - 1 szt
Starnice - słupy oświetleniowe z oprawami - 6 szt

20,63 km
106 lampy

23,295 km
113 lamp
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Urząd Miasta Ustka
Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej, przebudowa ul.
Beniowskiego, ul. Pomorskiej, ul. Nadmorskiej, ul.
Perłowej, ul. Rybackiej, przebudowa nawierzchni przy
Cmentarzu Komunalnym w Ustce
ZIM Ustka
Oświetlenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej
w Ustce
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta
Ustka na ulicach: Kościuszki, Wyszyńskiego,
Promenada, Oś. Wczasowa, Wróblewskiego, Os
Banacha, Os Bałtycka, OSiR, Os Legionów w sumie 397
opraw
Wykonanie przyłączy elektrycznego i sanitarnego do
obiektu kontenerowego sceny
Wykonanie przyłączy wewnętrznych linii zasilających
zasilających punkty handlowe na Promenadzie
Nadmorskiej oraz Trakcie Solidarności
Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.
Rybackiej
Budowa oświetlenia zewnętrznego ulicy Rzecznej

6,32 km/22szt.

6,32 km/22szt.
4 szt. słupy z
oprawami
397 szt. opraw na
nowych słupach
715 m linii
kablowych
montaż
20 szt. szaf
rozdzielczych
27 słupów z
oprawami 858m linii
ośw.
12 słupów z
oprawami
512m linii ośw.
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Starostwo Powiatowe Słupsk
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno
wraz z przebudową mostu JNI 06240063” - 0,15 km
Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych 1139G w m.
Damno - 0,15 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap I - 7,8 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w
m. Dębnica Kaszubska 0,21 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku
Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica) – 1,84 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie
Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I (Gmina
Kobylnica) – 1,8 km

Długość
zmodernizowanych
dróg:
2016 – 5,51 km
2017 – 18,402 km
(dodatkowo 3230 m2
zmodernizowanej
powierzchni)
2018 – 18,962 km
(dodatkowo 682 m2
zmodernizowanej
powierzchni)
razem: 42,874 km
(dodatkowo 3912 m2
zmodernizowanej
powierzchni)

54,824 km (w tym w
2019 r.-11,95 km)
(dodatkowo 3912
m2
zmodernizowanej
powierzchni)
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Gmina Kobylnica
Wybudowane, rozbudowane i zmodernizowane drogi:
Droga w Lubuniu - 55 m
Droga w Luleminie - 691 m
Droga Lulemino-Kruszyna - 858 m
Drogi w Łosinie, ul. Wiatraczna - 665 m, Jarzębinowa 105 m
Drogi w Kobylnicy, ul. Kwiatowa i Konwaliowa - 590 m,
Rzeczna - 319 m, Wodna - 590 m, Parkowa - 180 km,
Grabskiego i Bartoszewskiego - 259 km
Droga w Sycewicach - 276 m
Droga w Ścięgnicy - 388 m
Drogi w Widzinie, ul. Główna - 280 m, Polna - 278 m i
Prosta - 185 m
Droga we Wrzącej - 86 m
Droga w Zagórkach - 150 m
Droga w Zębowie - 53 m
Wybudowane, rozbudowane i zmodernizowane
chodniki:
Chodnik w Bolesławicach - 335 m
Wymiana oświetlenia:
Kobylnica os. Kwiatowe - 37 szt.
Kobylnica ul. Parkowa - 5 szt.
Ścięgnica - 13 szt.
Sycewice – 6 szt.

Wybudowane,
rozbudowane i
zmodernizowane
drogi – 15,603 km

Wybudowane,
rozbudowane i
zmodernizowane
drogi – 18,610 km

Wybudowane,
rozbudowane i
zmodernizowane
chodniki – 0,335 km

Wybudowane,
rozbudowane i
zmodernizowane
chodniki – 18,610
km

Wymiana oświetlenia Wymiana
-197 szt
oświetlenia - 743 szt.
(w tym w 2019 r
.546 szt., tj.:
Ilość wybudowanego
drogowego
oświetlenia
energooszczędnego
– 137 szt.;
Ilość
zmodernizowanego
drogowego
oświetlenia
energooszczędnego
– 409 szt.)
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Zarząd Infrastruktury Miejskiej
Przebudowa ul. Władysława IV
jezdnia: 0,434 km/ 2 867,30m2 chodniki: 0,765 km
oświetlenie uliczne – 16 szt.
61 miejsc parkingowych/ dl. 0,156 km
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul.
Bohaterów Westerplatte) na odc. obejmującym
skrzyżowanie. z ulicą Łady Cybulskiego”
jezdnia: 0,325 km/ 2 877,20m2
chodniki: 0,625 km
oświetlenie uliczne – 14 szt.
Przebudowie odcinków ulic Szczecińskiej i Tuwima w
Słupsku” w ramach zadania Program poprawy
bezpieczeństwa i funkcjonalności układu
komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I tj.
przebudowa odc. ulic Szczecińskiej od skrzyżowania z
ul. Sobieskiego do ul. Tuwima oraz ulicy Tuwima od ul.
Szczecińskiej do skrzyżowania z ul. Kołłątaja
długość/ powierzchnia jezdni : 0,337 km/ 5.557 m²,
W ramach Projektu Łamiemy bariery, łączymy
pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego
Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska w 2019 r
wykonano zadania inwestycyjne pn. :
"Przebudowa ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej,
Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka"
- Dł. łączna ulic: 1,484 km / o pow. 4.444 m2
- chodnik dł. 1,834 km/ nawierzchnia chodników,
zjazdów z kostki i płyt kam. 4 665 m²/
- oświetlenie uliczne – 74 szt. (słupy)
"Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i
Mostnika"
- Dł. łączna ulic: 0,550 km/ o pow. 2.948 m2
- chodnik dł. 0,956 km/ naw. chodników, zjazdów z
kostki i płyt kam. – 4 665 m²/
- oświetlenie uliczne – 28 szt. (słupy)
"Przebudowa chodników wzdłuż ul. Stefana Jaracza w
Słupsku "
- Dł.: 0,589 km/ o pow. 1 904 m2
"Przebudowa chodników wzdłuż ul. Partyzantów oraz
Placu Powstańców Warszawskich” o dł. 0,811 km

1 km wybudowanych
dróg;

2,296 km
wybudowanych dróg

- 2,49 km
przebudowanych
dróg,
- 3,91 km
wybudowanego
oświetlenia
drogowego,
- 0,51 km
wymienionego
oświetlenia na
energooszczędne,
- 1,88 km
wyremontowanych
chodników,

- 5,613 km
przebudowanych
dróg,
- 3,91 km
wybudowanego
oświetlenia
drogowego
- 0,51km/
wymienionego
oświetlenia na
energooszczędne
- 15,609 km
wyremontowanych(
wybudowanych)
chodników
- 1,700 km
wyremontowanych
naw. dróg
- 0,655 km
wybudowanych
chodników
- 0,476 km / 2 szt.
wybudowanych
parkingów
- 3 szt.
przebudowanych
skrzyżowań

- 1,26 km
wyremontowanych
nawierzchni jezdni,
- 0,03 km
wybudowanych
chodników,
- 0,32 km
wybudowanych
parkingów
- 1 szt.
przebudowanego
skrzyżowania

- 1126 szt.
przebudowanego i
wymienionego
oświetlenia,
- 16 szt. doświetlaczy
8
przejść dla pieszych

Urząd Gminy Ustka
Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnie
betonowe oraz asfaltowe.
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Dalimierzu Przewłockim” - 0,205
km
„Przebudowa ul. Jesionowej w Dębinie” – 0,405 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi koło cmentarza w Duninowie” – 0,510
km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi przy posesjach 3,9 w Modlinku” – 0,
520 km
„Przebudowa drogi w technologii z kostki betonowej
do posesji Niestkowo 32” – 0,355 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Możdżanowie (dz. nr 179 obręb
Możdżanowo) „ 0,520 km
„Budowa/przebudowa drogi wraz z chodnikiem do
szkoły w m. Objazda” – 0,900 km
„Budowa dróg gminnych w m. Dębina – budowa ulicy
Świerkowej wraz ze zjazdami oraz oświetleniem
drogowym” – 0,478 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi pomiędzy posesjami 29, 30, 38 wraz z
przepustem w Wytownie” – 0,160 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Duninowie (dz. nr 381/1 obręb
Duninowo)” – 0,150 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Starkowie (dz. nr 16/2 obręb
Starkowo)” – 0,110 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Starkowie (dz. nr 501 obręb
Starkowo)” – 0,160 km

0 km przebudowanych 5,218 km
i wybudowanych
przebudowanych i
nawierzchni dróg
wybudowanych
nawierzchni dróg
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„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Starkowie (dz. nr 502 obręb
Starkowo)” – 0,025 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Starkowie (dz. nr 503 obręb
Starkowo)” – 0,045 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Starkowie (dz. nr 504 obręb
Starkowo)” – 0,070 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Starkowie (dz. nr 506 obręb
Starkowo)” – 0,035 km
„Modernizacja drogi gminnej nr 101329G (dz. nr
535/2 obręb Starkowo) do gruntów rolnych i pól
uprawnych w m. Starkowo Gmina Ustka” – 0,440 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Wodnicy (dz. nr 28/1 obręb
Wodnica)” – 0,040 km
„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na
betonową drogi w Wodnicy (dz. nr 262 obręb
Wodnica)” – 0,090 km
2. Poprawa skomunikowania drogowego
Ustki ze Słupskiem.

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Urząd Gminy Ustka
Starostwo Powiatowe

Długość/ liczba
nowych/wyremontowa
nych/
zmodernizowanych
elementów
infrastruktury
drogowej
poprawiających

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Urząd Miasta Słupsk - Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
W roku 2018 GDDKiA opracowała dokumentację
projektową pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na
odcinku Słupsk-Ustka”. Rozpoczęcie realizacji
niniejszej inwestycji zaplanowane jest na 2020 rok.

3. Budowa/ przebudowa ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych tworzących
spójną sieć na terenie MOF.

skomunikowanie Ustka- 0
Słupsk (km, szt.)

0

Urząd Gminy Kobylnica

0

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

0

0

11,39 km

0

0

0

0

0

Urząd Gminy Kobylnica
Budowa ścieżki rowerowej w Bolesławicach - 335 m

0,335 km

0,335 km

Urząd Gminy Słupsk
Budowa ścieżek rowerowych

4,267 km

4,267 km

Urząd Miasta Ustka
W roku 2019 urząd miasta nie ukończył inwestycji
dotyczącej budowy ścieżek, dróg i chodników.
ZIM – Ustka Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.
Rybackiej

Długość
wybudowanych
ścieżek rowerowych i
ciągów
pieszych (km)

Budowa oświetlenia zewnętrznego ulicy Rzecznej
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Urząd Miasta Słupsk - Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
30 maja 2018 podpisano z Gminą Miasta Ustka
porozumienie na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9
– Partnerstwo Gminy Miasto Ustka”. Złożony wniosek
o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie i
zostało nam przyznane dofinansowanie wartości
47,47%
kosztów kwalifikowanych. Aktualnie przygotowywana
jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wybór
wykonawcy przedsięwzięcia, którego realizacja
zaplanowana jest na rok 2020.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej
1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul.
Bohaterów Westerplatte) na odcinku obejmującym
skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego” wyodrębniono
z jezdni ulicy Łady Cybulskiego na całej długości
obustronne pasy dla rowerzystów o szerokości 1,5 m.
- długość/ powierzchnia: 0,228 km/ 342 m²
2. W ramach Projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy
pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego
Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" w 2019 r
zakończono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa
ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika", w którym
wzdłuż na ul. Kowalskiej wybudowano ścieżkę
rowerową o nawierzchni bitumicznej, szer. 2,5 m,
długość/ powierzchnia: 0,0704 km/ 176 m²
2019 r. łącznie ścieżki rowerowe: 0,298 km

0

0

3,1 km

3,3626 km ( w tym
2019 r. – 0,526km)
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2019 ZIM w Słupsku
2019 rok: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul.
Bohaterów Westerplatte) na odcinku obejmującym
skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego” wyodrębniono
z jezdni ulicy Łady Cybulskiego na całej długości
obustronne pasy dla rowerzystów o szerokości 1,5 m.
- długość/ powierzchnia: 0,228 km/ 342 m²
W ramach Projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy
pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego
Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" w 2019 r
zakończono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa
ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika", w którym
wzdłuż na ul. Kowalskiej wybudowano ścieżkę
rowerową o nawierzchni bitumicznej, szer. 2,5 m,
długość/ powierzchnia: 0,0704 km/ 176 m²
2019 r. łącznie ścieżki rowerowe: 0,298 km

razem 3,1 km
wybudowanych
ciągów pieszo –
rowerowych

3,398 km
wybudowanych
ciągów pieszo –
rowerowych ( w tym
w 2019 r. -0,298 km)

Starostwo Powiatowe
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1200G w m. Niepoględzie (Gmina Dębnica Kaszubska)
0,518 km
„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto
Ustka)” – 0,4 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie
Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I (Gmina
Kobylnica i Gmina Kępice) – 0,16 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap I – 2,95 km

Przebudowa ciągów
pieszo-rowerowych
3,1 km

Przebudowa ciągów
pieszo-rowerowych
3,1 km
Przebudowa
chodników 3,578 km

Cel operacyjny: 1.3. Poprawa jakości komunikacji publicznej
1. Monitoring komunikacji publicznej i
usprawnienie komunikacji wewnątrz
obszaru (np. inteligentny system

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Liczba projektów/
działań
dot. monitoringu i

0

0

0

0

0

0
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usprawnienia ruchu).

Zarząd Infrastruktury Miejskiej
Badania marketingowe popytu, przychodowości i
preferencji pasażerów komunikacji miejskiej.
Badanie wielkości popytu i przychodowości linii
podmiejskich komunikacji miejskiej organizowanej
przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

poprawy
komunikacji publicznej
(szt.)

2 szt.

3 szt.

2. Organizacja i konsultacja wspólnej
polityki
transportu publicznego (dofinansowanie
przewoźników; system biletu
elektronicznego, parkingi na obrzeżach).

Urząd Gminy Słupsk

Liczba projektów/
działań
dot. organizacji i
konsultacji
polityki transportu
publicznego (szt.)

0

0

0

0

0

0

Urząd Miasta Słupsk - Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
W 2017 roku przystąpiono do projektu „Wdrożenia na
obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla
wszystkich organizatorów transportu, operatorów i
przewoźników - systemu poboru opłat za przewozy w
transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji
pasażerskiej”. W roku 2019 podjęto uchwały Rady
Miejskiej w Słupsku Nr XIII/251/19 i XIII/252/19, na
mocy których Miasto Słupsk nabyło udziały w Spółce
InnoBaltica o wartości 450.000 zł i powierzyło
InnoBaltica Sp. z o.o. wykonywanie części zadań
własnych Miasta Słupska z zakresu publicznego
transportu zbiorowego.

1 szt.

1szt.

Urząd Gminy Kobylnica
Funkcjonowanie 2 linii autobusowych nr 5 i nr 10.

2 linie autobusowe

2 linie autobusowe

Starostwo Powiatowe
Uruchomienie powiatowych przewozów użyteczności
publicznej

0

1

Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
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3. Inwestycje dot. komunikacji zbiorowej,
m.in. budowa i rozbudowa węzłów
przesiadkowych, wymiana taboru.

Urząd Gminy Słupsk

0

0

0

0

0

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej zakup nowych
pojazdów komunikacji miejskiej

10 szt. taboru

10 szt. taboru

Starostwo Powiatowe
Wymiana taboru regionalnego - PKS

0

5szt.

Urząd Miasta Ustka – przystąpiono do realizacji
inwestycji budowy transportowego węzła
integracyjnego w Ustce

0

0

2019 ZIM w Słupsku:
W ramach podpisanej w październiku 2018 r. umowy

10szt. taboru

10szt. taboru

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Urząd Miasta Słupsk - Wydział Polityki Transportowej
Urząd Miasta Słupsk /Zarząd Infrastruktury Miejskiej
W 2017 roku przystąpiono do realizacji inwestycji
budowy słupskiego Węzła transportowego podpisano
umowę na dofinansowanie zadania. W ramach
podpisanej w październiku 2018 r. umowy na
wykonanie usługi pn. Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu nad realizacją Projektu pn. „Węzeł
transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji
zbiorowej”, polegającej na zarządzaniu i nadzorze
realizacji Projektu, prowadzeniu kompleksowego
nadzoru inwestorskiego wielobranżowego wraz z
kontrolą rozliczenia finansowego Projektu oraz
współpracy przy sporządzeniu Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji
projektowej, w 2019 z uwagi na wycofanie się PKP z
wcześniejszych ustaleń m.in. dot. przekazania terenu
pod zaplanowaną inwestycję trwają prace nad
określeniem zmienionego zakresu przedmiotu
zamówienia i dokumentacją przetargu na wybór
wykonawcy robót w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.

- liczba inwestycji dot.
komunikacji zbiorowej
(szt.)
- ilość pasażerów, ilość
wymienionego taboru
(szt. lub %)
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na wykonanie usługi pn. Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu nad realizacją Projektu pn. „Węzeł
transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji
zbiorowej”, polegającej na zarządzaniu i nadzorze
realizacji Projektu, prowadzeniu kompleksowego
nadzoru inwestorskiego wielobranżowego wraz z
kontrolą rozliczenia finansowego Projektu oraz
współpracy przy sporządzeniu Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji
projektowej, w 2019 z uwagi na wycofanie się PKP z
wcześniejszych ustaleń m.in. dot. przekazania terenu
pod zaplanowaną inwestycję trwają prace nad
określeniem zmienionego zakresu przedmiotu
zamówienia i dokumentacją przetargu na wybór
wykonawcy robót w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.
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CEL STRATEGICZNY II. WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKO

Nazwa zadania

Opis zrealizowanego zakresu
rzeczowego

Cel operacyjny: 2.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej

Nazwa wskaźnika

Wartość
bazowa wskaźnika
(stan na 31.12.2018
rok)

Wartość bieżąca
wskaźnika osiągnięta
(stan narastająco na
31.12 2019r.)
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1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej.

Urząd Gminy Słupsk
modernizacja istniejącej
przepompowni ścieków
zlokalizowanej na działce nr 233 i
252/2 w miejscowości Gać,

4 732,60 mb

6,932 km 60cm ( w
tym 2019 r. 2002mb)

Budowa i przebudowa układu
kanalizacji sanitarnej wraz z
sięgaczami w m. Bruskowo Małe
Modernizacja (przebudowa i remont)
istniejącej przepompowni ścieków
zlokalizowanej na działce nr 177/2 w
miejscowości Głobino,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w dz. drogowej nr
1/49 obręb Redzikowo dla uzbrojenia
działek
Roboty budowlane polegające na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w dz. drogowej nr
1/49 obręb i 1/67 b Redzikowo dla
uzbrojenia działek
Budowa sieci kanalizacyjnej w m.
Płaszewko dz. nr 156/20
Modernizacja (przebudowa i remont)
istniejącej przepompowni ścieków
zlokalizowanej na działce nr 207 i
201/4 w miejscowości Gałęzinowo ,
Modernizacja (przebudowa i remont)
istniejącej przepompowni ścieków
zlokalizowanej na działce nr 197/15 w
miejscowości Krępa Słupska
Modernizacja (przebudowa i remont
istniejącej przepompowni ścieków
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Urząd Miasta Ustka
Wodociągi Ustka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Sprzymierzeńców, Polnej i
Rumiankowej
Urząd Gminy Ustka

1,59 km

1,951 km ( w tym
2019 r. - 0,391 km)

7,535 km

7,535 km

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Budowa kanalizacji sanitarnej

111,05 km

111,32 km ( w tym
2019 r. -0,27 km)

Modernizacja przepompowni ścieków
przy ul. Jagiełły i przy ul. Młyńskiej w
Dębnicy Kaszubskiej

2szt.

Urząd Gminy Kobylnica
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kobylnica.
Wodociągi Słupsk

2. Budowa, rozbudowa, modernizacja
oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni
przydomowych.

Urząd Gminy Słupsk

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków

Liczba nowych, rozbudowanych,
zmodernizowanych oczyszczalni
ścieków (sz.)

169,90 km

173,98 km ( w tym
2019 r.- 4,08 km)

177,1 km (bez
przyłączy
kanalizacyjnych)

177,1

9002,8 mb
1019 mb studni
24 szt. studni

9002,8 mb
1019 mb studni
24 szt. studni

23 szt.

31 szt.

19

Urząd Gminy Kobylnica
1. Budowa lokalnych oczyszczalni
ścieków w miejscowości Ścięgnica,
Zagórki, Słonowice – Dobrzęcino,
Runowo Sławieńskie i Zębowo.

9 szt.

9 szt.

Wodociągi Słupsk

1 szt.

1

0

2619

1,223

1,589 km ( w tym
2019 r. - 0,366 km)

109,26

110,09 (w tym w
2019 r. -0,83 km)

3. Budowa, modernizacja sieci wodociągowych. Urząd Gminy Słupsk
Długość
Budowa sieci wodociągowej w
zmodernizowanych/zbudowanych
miejscowości Rogawica- Kukowo na sieci wodociągowych (km)
działkach nr 12, 10, 9 obręb Rogawica
i nr 2/2, 17, 2/1, 14/1 obręb Kukowo.
(ZP.271.6.2019).
Urząd Miasta Ustka
Wodociągi Ustka
Budowa sieci wodociągowej w
ul. Rumiankowej i Polnej,
modernizacja sieci wodociągowej w
ul. Mickiewicza
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Przebudowa sieci wodociągowej
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Urząd Gminy Ustka

04,8 km
4,8 km

„Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w celu
uzbrojenia działek w obrębie
miejscowości Przewłoka”
„Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w m. Gąbino
gm. Ustka dz. nr 125; 39; 40/3; 40/4;
41/2; 41/3”
Urząd Gminy Kobylnica
1. Budowa sieci wodociągowej na
terenie Gminy Kobylnica.
Wodociągi Słupsk
4. Budowa sprawnego systemu gromadzenia, Urząd Miasta Ustka
oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i
roztopowych w tym: retencja powierzchniowa i Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
podziemna, budowa kanalizacji deszczowej.

- Długość zmodernizowanej /
zbudowanej sieci kanalizacji
deszczowej (km)
- Objętość zbiorników

145,33 km

146,28 km

226,8 km (bez
przyłączy
wodociągowych)
8,89 km

226,8 km (bez
przyłączy
wodociągowych)
8,89 km

5,7 km
12 644 m3

5,7 km
12 644 m3
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Urząd Miasta Słupsk – Wydział
retencyjnych
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
Budowa kanalizacji deszczowej w
ramach inwestycji pn. :
Przebudowa DW nr 210 (ul. Boh.
Westerplatte) na odc. obejmującym
skrzyż. z ulicą Łady Cybulskiego” przebudowa istniejącego układu
drogowego – 0,039km

0,922 km

2,447 km ( w tym w
2019 r. - 1,525 km)

4,485 km

4,485 km

Przebudowa ulic: Długiej (449m),
Ogrodowej (449m), Płowieckiej
(129m), Polnej (70m), Sygietyńskiego
(16m) i Świętopełka (38m)"– łącznie
1,151 km
Przebudowa ulic: Kowalskiej,
Dominikańskiej i Mostnika – budowa
odc. KD w ul. Mostnika  0,318 km
Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 10 – Słupski Budżet
Partycypacyjny 2019 –przyłącze 
0,017 km
Urząd Gminy Kobylnica
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1. Budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowości Lulemino – 765 m.
2. Renaturyzacja zbiornika
retencyjnego w miejscowości Runowo
Sławieńskie.

2019 ZIM Słupsk  WGKiOŚ:
Budowa kanalizacji deszczowej w
ramach inwestycji pn. :
Przebudowa DW nr 210 (ul. Boh.
Westerplatte) na odc. obejmującym
skrzyż. z ulicą Łady Cybulskiego” przebudowa istniejącego układu
drogowego – 0,039km
Przebudowa ulic: Długiej (449m),
Ogrodowej (449m), Płowieckiej
(129m), Polnej (70m), Sygietyńskiego
(16m) i Świętopełka (38m)"– łącznie
1,151 km
Przebudowa ulic: Kowalskiej,
Dominikańskiej i Mostnika – budowa
odc. KD w ul. Mostnika  0,318 km
Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 10 – Słupski Budżet
Partycypacyjny 2019 –przyłącze 
0,017 km
Łącznie: 1,525 km
Cel operacyjny: 2.2. Poprawa efektywności energetycznej i cieplnej

11 005 m3

0,922 km

47 875 m3 ( w tym w
2019 r. – 36 870 m3)

2,447 km
(w tym w 2019 r. 1,525)
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1. Budowa, modernizacja kotłowni lokalnych.

Urząd Gminy Słupsk
Liczba nowych/
wymiana kotła z paliwa stałopalnego zmodernizowanych lokalnych
na gaz w świetlicy w Karżcinie
kotłowni (szt.)
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Montaż kotła na pellet w Oddziale
Przedszkolnym w Borzęcinie.

0

1 szt.

2 szt.

2 szt.

Urząd Gminy Kobylnica
1. Realizacja programu „Czyste
powietrze Gminy Kobylnica (edycja
2018)”, który polegał na modernizacji
źródeł ciepła poprzez likwidację
kotłów opalanych węglem lub koksem
i zastąpieniu ich kotłami opalanymi
gazem lub biomasą. W ramach
projektu zmodernizowano systemy
grzewcze w 30 budynkach
mieszkalnych, stanowiące źródło
niskiej emisji.
2. Realizacja zadania w ramach
konkursu „Wymiana źródeł ciepła w
budynkach wielorodzinnych” w roku
2018. Dokonano modernizacji źródeł
ciepła poprzez likwidację kotłów
opalanych węglem lub koksem i
zastąpieniu ich kotłami opalanymi
gazem lub biomasą. W ramach
projektu zmodernizowano systemy
grzewcze indywidualne w 4 lokalach
wyodrębnionych w budynkach
wielorodzinnych.
Urząd Miasta Słupsk, Wydział
Inwestycji

73 szt.

73 szt.

1 szt.

1 szt.
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Urząd Miasta Słupsk – Wydział
Zarządzania Nieruchomościami

Wodociągi Słupsk
2. Modernizacja, rozbudowa infrastruktury
ciepłowniczej i energetycznej (w tym poprawa
efektywności energetycznej oświetlenia
zewnętrznego oraz budynków użyteczności
publicznej, a także wykorzystanie OZE).

Urząd Gminy Słupsk
Modernizacja zewnętrznego
oświetlenia na oprawy LED 303
punktów świetlnych

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Modernizacja zewnętrznego
oświetlenia na oprawy LED – 22
lampy

1szt.
% zaoszczędzonej energii

Ograniczenie emisji
CO2 o blisko 291,3
Mg/rok
2018- ogranicz. em.
CO2 o blisko 37,79
mg/rok

Podłączenie zostało
wykonane trakcie
trwania sezonu
grzewczego stąd
trudno oszacować %
zaoszczędzonej
energii
1 szt.
Modernizacja 194
szt. opraw
oświetlenia na led
Ograniczenie emisji
CO2 o blisko 253,51
Mg/rok
2. Budowa instalacji
oze
(fotowoltaicznych) na
12 obiektach o
łącznej mocy
145,69kW
Ograniczenie emisji
CO2 o 6,96
Zmniejszenie
rocznego zużycia
energii 8,46MWh/rok
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Urząd Miasta Ustka

373460,86 (kWh/rok) 0

EMPEC USTKA
Długość rozbudowanych sieci
cieplnych w 2019r. na terenie Miasta

0,902 km
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Urząd Miasta – Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rozbudowa i modernizacja sieci
ciepłowniczych zapewniająca
podłączenie obiektów (ogrzewanych
ze źródeł lokalnych przy
wykorzystaniu paliwa stałego) do
centralnego źródła ciepła wraz z
podłączeniem obiektu do sieci.
* Realizacja uchwały wdrażającej
zachęty finansowe mobilizujące do
zmiany ogrzewania z niskosprawnych
kotłów, pieców i palenisk zasilanych
paliwem stałym na źródła
niskoemisyjne poprzez podłączenie
do sieci ciepłowniczej, zastąpienie
kotłów węglowych urządzeniami
opalanymi gazem lub wymianę na
urządzenia zasilane paliwami stałymi
spełniające wymagania klasy 5 normy
PN-EN 303:5/2012
PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPŁOWNICZEJ
26 pieców węglowych
Łączna moc zlikwidowanych źródeł:
0,13 MW
Powierzchnia użytkowa lokali, w
których zlikwidowano źródło: 970,3
m2
Wysokość dofinansowania:
116694,07 zł
Osiągnięty efekt ekologiczny:
Redukcja PM10 – 111,96 kg/rok
Redukcja PM2,5– 666,887 kg/rok
Redukcja B(a)P– 0,2726kg/rok
*Ograniczenie emisji z ogrzewania
indywidualnego w zasobie
mieszkaniowym miast w strefie systematyczna wymiana starych

nowo wybudowana
5,627 km nowo
sieć ciepłownicza –
wybudowana sieć
1,227 km
ciepłownicza
zmodernizowana sieć 0,813 km
ciepłownicza -0,673 km zmodernizowana sieć
ciepłownicza
* nowo wybudowana
sieć ciepłownicza –
4,400 km
* zmodernizowana sieć
ciepłownicza -0,140 km

27

Starostwo Powiatowe Słupsk
W latach 2014-2015 w ramach
projektu „Poprawa efektywności
energetycznej Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Słupska
poprzez termomodernizację
budynków” przeprowadzono prace
termomodernizacyjne w budynku:
1) Powiatowego Urzędu Pracy w
Słupsku przy ul. Leszczyńskiego,
obejmujące docieplenie ścian
zewnętrznych i dachu, oraz wymianę
instalacji centralnego ogrzewania,
zewnętrznych parapetów okiennych,
orynnowania i rur spustowych
(zużycie energii przed rozpoczęciem
realizacji 198,96 kWh/m2/rok,
przewidywane po zakończeniu
realizacji zadania 111,53
kWh/m2/rok.
W 2017 r. wykonano prace
termomodernizacyjne w budynku:
Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Słupsku ul. Fabryczna 1(zużycie
energii przed rozpoczęciem realizacji
357,20 kWh/m2/rok, przewidywane
po zakończeniu realizacji zadania
92,25 kWh/m2/rok
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Ustce (zużycie energii
przed rozpoczęciem realizacji 129,74
kWh/m2/rok, przewidywane po
zakończeniu realizacji zadania 30,89
kWh/m2/rok.
Projekt jest w trakcie realizacji. Okres
realizacji 2014-2020.

2016r. - 0%
2017r. - 42,45%
(PUP ul.
Leszczyńskiego)
2018r. - 43,94% (PUP
ul. Leszczyńskiego)
74,17% - (PUP i PPP ul.
Fabryczna) 76,19%
(ZSOiT Ustka)

2019 r. – 43,94%
(PUP ul.
Leszczyńskiego)
74,17% - (PUP i PPP
ul. Fabryczna)
76,19% (ZSOiT Ustka)
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Gmina Kobylnica
1. W ramach projektu „Poprawa
efektywności energetycznej Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Słupska
poprzez termomodernizację
budynków”, w 6 obiektach
użyteczności publicznej wymieniono
oświetlenie wewnętrzne, tj. świetlicy
wiejskiej i OSP w Sierakowie
Słupskim, świetlicy wiejskiej w
Widzinie,
Luleminie oraz Kczewie, archiwum
Urzędu Gminy w Kobylnicy, sali
gimnastycznej w Słonowicach,
ponadto w dwóch obiektach
zamontowano pompy ciepła typu
powietrze/woda, tj. świetlicy wiejskiej
w Luleminie oraz Kczewie.

6 obiektów

9 obiektów
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Urząd Miasta Słupsk, Wydział
Inwestycji
W ramach zadania „Poprawa
efektywności energetycznej obszaru
funkcjonalnego Miasta Słupska przez
termomodernizację budynków
użyteczności publicznej”:
1.Miejska Biblioteka Publiczna w
Słupsku – odebrano i sfinansowano
audyt oświetleniowy i dokumentację
projektową dot. oświetlenia w
budynku. W październiku
sfinansowano wymianę oświetlenia.
2. SP Nr 10 – sfinansowano
zamontowanie instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku ,
wymieniono oświetlenie.
3. LO Nr V – sfinansowano
zamontowanie instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku.
4. SOSW – sfinansowano
zamontowanie instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku.
5. PM Nr 32 – zostało wykonane
ocieplenie stropodachu, częściowa
wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, elewacja i izolacja
fundamentów wraz z pracami
towarzyszącymi oraz instalacja
fotowoltaiczna, instalacja
hydrauliczna z towarzyszącymi
pracami budowlanymi.
6. PM Nr 15 – wykonano roboty
izolacyjne, roboty rozbiórkowe,
izolacje cieplne, instalacje c.o., roboty
remontowe i renowacyjne, malarskie,
posadzkowe, prace montażowe oraz
roboty dodatkowe. Zostało
sfinansowane orzeczenie techniczne
budynku, zostały wykonane roboty

1. 53,31%
2. 40,03%
3. 59,89%
4. 55,09%
5. 53,86%
6. 39,21%
7. 43,88%
8. 53,71%
9. 53.16%
10. 48,29%
11. 58,80%
12. 55,52%
13. 64,75%

1. 53,31%
2. 40,03%
3. 59,89%
4. 55,09%
5. 53,86%
6. 39,21%
7. 43,88%
8. 53,71%
9. 53.16%
10. 48,29%
11. 58,80%
12. 55,52%
13. 64,75
14.61,87 %
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UM Słupsk Wydział Polityki
Mieszkaniowej
Podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej 62 mieszkań, kanienice
w 100% należące do zasobów Miasta
(ul. Długa 2,20, 24, 37, 38, 39)

Fizyczna modernizacja 0
odbyła się w grudniu
2018r. w zw. z tym brak
jest danych %
zaoszczędzonej energii

Wodociągi Słupsk
Spółka Wodociągi obecnie produkuje
zarówno energię cieplną jak i energię
elektryczną z OZE (wysokosprawna
kogeneracja), wykorzystywane przede
wszystkim na potrzeby własne.

95%

95%

40%

40%
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3. Wsparcie termomodernizacji i likwidacja
niskiej emisji, rozwój energetyki rozproszonej
(np. edukacja, informacja, promocja rozwiązań,
wsparcie finansowe
dla wybranych inwestycji).

Urząd Miasta Ustka
- % zaoszczędzonej energii
W związku z wdrażaniem działań na - % unikniętej emisji CO2
rzecz wzrostu jakości powietrza w
- Liczba publikacji
Ustce, na obiektach użyteczności
Informacyjnych (szt.)
publicznej: Szkole Podstawowej Nr 1, - Liczba akcji edukacyjnych (szt.)
Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych, na budynku Straży
Miejskiej oraz przy ul. Rybackiej
(teren przy Ośrodku Sportu i
Rekreacji) zainstalowano 4 czujniki do
pomiaru jakości powietrza.
Zainstalowane czujniki mierzą frakcje
pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5
w powietrzu. Czujniki są wyposażone
w kolorowy wyświetlacz prezentujący
aktualny stan powietrza poprzez
wartość i kolor. Dane pomiarowe o
stężeniu ww. pyłów w powietrzu, dla
poszczególnych lokalizacji, są
prezentowane z aktualizacją co 10
minut.
Zgodnie z Zarządzeniem nr
0050.IKiOŚ.60.2019 z dnia 15 marca
2019 roku w sprawie
wdrożenia działań na rzecz wzrostu
jakości powietrza w Ustce Miasto
Ustka przystępiło do realizacji
Programu „Zielona Ustka”. Celem
programu jest zwiększenie aktywności
mieszkańców Ustki w tworzeniu
nowych terenów zieleni lub
rewaloryzacji istniejących.
Działania edukacyjno – promocyjne
druk plakatów przeprowadzone przez
ZGK Sp. Z o. o.:
„Harmonogram wywozu odpadów
komunalnych III-XII 2019 – zabudowa
jednorodzinna”
„PSZOK-u oraz planowane inwestycje

4
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Urząd Miasta Słupsk – Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
Cel realizowano – dane według
sprawozdania za 2019 rok,
opracowanego z realizacji uchwały nr
353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa
Pomorskiego
z dnia
27.03.2017 r. w sprawie określenia
aktualizacji Programu ochrony
powietrza dla strefy pomorskiej, w
której został przekroczony poziom
dopuszczalny pyłu zawieszonego
PM10 oraz poziom docelowy
benzo(a)pirenu.
Obniżenie emisji w obiektach
użyteczności publicznej poprzez
likwidację urządzeń na paliwa stałe
lub wymianę na urządzenia zasilane
paliwami stałymi spełniające
wymagania klasy 5 normy PN-EN
303:5/2012.
W ramach tego działania
przeprowadzono termomodernizację
w budynkach użyteczności publicznej:
Przedszkole Miejskie nr 24 Al. 3 Maja
15: Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, ocieplenie ścian
zewnętrznych, docieplenie cokołów,
ocieplenie stropodachu
wentylowanego, docieplenie stropu
wewnętrznego nad piwnicą, wymiana
parapetów zewnętrznych
i wewnętrznych, wymiana rynien, rur
spustowych i opierzeń z blachy,
wymiana instalacji odgromowej.,
wymiana instalacji c.o., solarna
instalacja przygotowania ciepłej wody
użytkowej.
Powierzchnia użytkowa budynku:

Zgodnie z umową RZP.
96/2017 z dnia
11.12.2017 r. zużycie
energii elektrycznej
wynosiła 5362,753
MWh
przy 184 Punktach
Poboru Energii
Elektrycznej

Zgodnie z umową
ZP.104/2018 z dnia
31.12.2018 r. zużycie
energii elektrycznej
wynosiła 5407,712
MWh przy 209
Punktach Poboru
Energii Elektrycznejwzrost zużycia
energii elektrycznej
w stosunku do roku
2018 o 0,84 %

Wg danych
sprawozdawczych za
2019 rok 0 szt.
publikacji
informacyjnych

Wg danych
sprawozdawczych za
2018 rok 1 szt.
publikacji
6 akcji edukacyjnych
informacyjnych
1. Udział w kwietniu
Zamieszczenie artykułu 2019 roku Miasta
w lokalnej prasie o
Słupska w
tematyce ochrony
ogólnopolskiej edycji
powietrza akcji „Listy dla
opublikowany w
Ziemi”,
„Głosie Pomorza”
organizowanej przez
w dniu 7.11.2018 roku Fundację Ekologiczną
pod nazwą „Oddychasz ARKA z Bielska-Białej.
tym, czym palisz w
Głównym celem
piecu” artykuł stanowił organizowanej po raz
element
siódmy akcji, było
edukacyjnoprzeciwdziałanie
informacyjny,
niskiej emisji i dbanie
skierowany
o klimat oraz
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bezpośrednio do
promocja recyklingu,
mieszkańców Miasta. postaw i działań
Opracowanie zostało proekologicznych. W

Urząd Gminy Słupsk
1.Modernizacja źródeł ciepła w
budynkach wielorodzinnych w Gminie
Słupsk - wymiana 27 kotłów
opalanych węglem na kotły
ekologiczne (biomasa, gaz). Wartość
dofinansowania wyniosła 10 449,75
zł.
2. ,,Oze w Gminie Słupsk” - Budżet
Gminy dofinansowano 25 instalacji
OZE. Wartość dofinansowania
wyniosła
113 908,00 zł.
3. ,,Oze w Gminie Słupsk”dofinansowanie rozprowadzenia
instalacji gazowej w 4 budynkach
wielorodzinnych w Kusowie. Wartość
dofinansowania wyniosła 40 000,00
zł.
4. ,,Czyste powietrze Pomorza” wymian 29 kotłów opalanych węglem
na kotły ekologiczne (biomasa, gaz).
Wartość dofinansowania wyniosła
126 512,30 zł.
5. Przeprowadzenie kampanij
edukacyjnej na temat ograniczenia
emisji co2
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
1. Termomodernizacja budynku
Oddziału Przedszkolnego w budowie.
2. Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej
przy ul. Sobieskiego.

Ograniczenie emisji
CO2 o blisko
291,30 Mg/rok
2018 - ograniczyć
emisję CO2 o blisko
46,868 mg/rok.

,,Oze w Gminie
Słupsk” - Budżet
Gminy
dofinansowano 34
instalacjeOZE.
2. Przeprowadzenie
kampanii edukacyjnej
- jedna kampania 356 na temat
ograniczenia emisji
os.
co2

- 938,51 MWh
- brak danych
-0
-0

0
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Urząd Gminy Kobylnica
1.Wsparcie finansowe na
modernizację źródeł ciepła w ramach
programu „Czyste powietrze Gminy
Kobylnica (edycja 2018)” oraz
konkursu „Wymiana źródeł ciepła w
budynkach wielorodzinnych” –
redukcja emisji CO2: 17,970 Mg/rok.
2. Akcja edukacyjna w Kurierze
Sołeckim o zakazie spalania odpadów.
3. Działanie edukacyjne „Segregujesz i
sadzonkę otrzymujesz”
przeprowadzone przez Straż Gminną
w Kobylnicy mające na celu poprawę
świadomości oraz kształtowania
prawidłowych postaw mieszkańców
co do prawidłowej segregacji śmieci.

17,062 Mg/rok

35,032 Mg/rok ( w
tym w 2019 r. 17,97
Mg/rok)

6 szt.

10 szt.

CEL STRATEGICZNY III. ROZWINIĘTA FUNKCJA TURYSTYCZNA

Nazwa zadania

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego Nazwa wskaźnika

Wartość
bazowa wskaźnika
(stan na
31.12.2018 rok)

Wartość bieżąca
wskaźnika osiągnięta
w 2019
(stan na 31.12 2019r.)

Cel operacyjny: 3.1. Budowa i promocja wspólnej oferty turystycznej w oparciu o produkty turystyczne
1. Identyfikacja i kreacja wspólnych produktów
Urząd Gminy Słupsk
turystycznych, w tym w kierunku wydłużenia sezonu Budowa infrastruktury turystycznej w
turystycznego (np. turystyka zdrowotna i biznesowa) ramach projektu partnerskiego
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez
Równinę Słupską. Promocja marki
Pomorskie Szlaki Kajakowe

- Liczba wspólnych produktów 1
turystycznych oraz liczba
podmiotów/atrakcji
turystycznych tworzących
produkty turystyczne (szt)
- Liczba turystów krajowych i

1
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Urząd Miasta Ustka

3 szt.

3 szt.

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

0 szt.

0 szt.

Urząd Gminy Kobylnica

1 produkt
turystyczny /9
atrakcji
turystycznych

1 produkt turystyczny
/9 atrakcji
turystycznych

Centrum Informacji Turystycznej w
Słupsku

-1504 osoby
zadeklarowały
nocleg w Słupsku
spośród 5277
osób, które
udzieliły
odpowiedzi na to
pytanie – klientów
CIT w Słupsku.
Łączna ilość
turystów
obsłużonych w CIT
w 2018 r. - 15480
osób

-1421 osób
zadeklarowało nocleg
w Słupsku spośród
3802 osób, które
udzieliły odpowiedzi
na to pytanie –
spośród turystów
obsłużonych w CIT w
Słupsku. Łączna ilość
turystów obsłużonych
w CIT w 2019 r. 13727 osób
narastająco 29207
osób

0

0

Promocja atrakcji turystycznych Miasta
Słupska m.in. poprzez współpracę z
informacjami turystycznymi z regionu, z
instytucjami kultury, przedstawicielami
atrakcji turystycznych, np. muzeami, itp.

Urząd Gminy Ustka

zagranicznych
korzystających z oferty
noclegowej (os.)
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2. Rozwój produktu turystycznego – turystyka
uzdrowiskowa w oparciu o potencjał Ustki.

3. Wspólna promocja i informacja turystyczna

- Liczba podmiotów/atrakcji
turystycznych tworzących
produkt turystyczny (szt.)
- Liczba turystów krajowych
i zagranicznych
korzystających z oferty
uzdrowiskowej (os.)

0

0

Wspólny system promocji i
informacji turystycznej (szt.)

0

0

3

3

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

0

1

Urząd Gminy Kobylnica

3

3

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
Przesyłanie kalendarza wydarzeń Zniżka
25% na wypożyczenie roweru/wstęp na
Wieżę Ratusza w Słupsku
LOT Ustka i Ziemia Słupska
- kolportowanie kalendarza imprez z
Ustki i Rowów
- przekazywanie bezpłatnych materiałów
promocyjnych do informacji
turystycznych m.in. w Słupsku i Rowach,
Starostwie Powiatowym, Gminie Ustka i
Gminie Smołdzino
-sprzedaż materiałów dot. Ustki w
Słupsku i dot. Słupska i okolicznych gmin
w Ustce
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Centrum Informacji Turystycznej w
Słupsku
Współpraca z Informacjami
Turystycznymi z regionu w tym m.in. z
Ustką i Rowami.

1 kpl.
W tym m.in.
przygotowywanie i
uzupełnianie
kalendarza imprez
ze Słupska i Ziemi
Słupskiej
-przekazywanie
bezpłatnych
materiałów
promocyjnych do
informacji
turystycznych
m.in. w Ustce i
Rowach
-osobom
odwiedzającym
CIT w Słupsku,
będącym
wcześniej w CIT w
Ustce (z
potwierdzeniem)
na wejście na
wieżę ratuszową
oraz udzielanie
zniżek w CIT w
Ustce na
wypożyczenie ze
zniżką rowerów
osobom, które
były wcześniej w
CIT w Słupsku
-sprzedaż
materiałów dot.
Słupska w Ustce i
dot. Ustki w
Słupsku

1 kpl.
W tym m.in.
przygotowywanie i
uzupełnianie
kalendarza imprez ze
Słupska i Ziemi
Słupskiej
-przekazywanie
bezpłatnych
materiałów
promocyjnych do
informacji
turystycznych m.in. w
Ustce i Rowach
-sprzedaż materiałów
dot. Słupska w Ustce i
dot. Ustki w Słupsku organizacja 2 wizyt
studyjnych dla
pracowników
informacji
turystycznych z
regionu. W jednej z
nich udział brała także
przedstawicielka CIT w
Ustce
narastająco 2
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Cel operacyjny: 3.2. Budowa, modernizacja i rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i kulturalnej
1. Budowa i modernizacja szlaków turystycznych, w

Urząd Gminy Słupsk

0

0
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tym szlaków/ ścieżek rowerowych, pieszych,
samochodowych,
wodnych oraz istniejącej bazy turystycznej (w tym
koncepcje planistyczne pod kątem powiązania
funkcjonalnego obszaru z wykorzystaniem atrakcji
turystycznych; wytyczenie, znakowanie, mała
infrastruktura turystyczna).

Urząd Miasta Ustka
W ramach projektu „Przywrócenie
walorów historycznych Starej Osady
Rybackiej poprzez zabezpieczenie i
ekspozycje ruin kościoła pw. Św. Mikołaja
oraz nadanie obszarowi charakteru
zamontowano10 płyt z brązu w
chodnikach, z opisami ryb oraz
dostawiono dodatkowe tablice
informujące o usteckich zabytkach.
Zamontowana jest mała architektura w
postaci 34 modułów wypełnionych
zielenią wraz z ławką, 11 modułów typu
"taras" (zieleń), 15 stojaków na rower, w
obszarze pasów dróg ulic Marynarki
Polskiej oraz Czerwonych Kosynierów.
Wprowadzenie jednolitego systemu
informacji miejskiej, oznakowania
„Słowińskiego Szlaku Rybackiego”,
obiektów wpisanych do Rejestru
Zabytków, figurujących w Wojewódzkiej
Ewidencji Zabytków i Gminnej Ewidencji
Zabytków, m.in. poprzez zamontowanie
w chodnikach tablic z brązu (w miejsce
istniejących płytek chodnikowych za
pomocą dybli zostaną zamontowane
tablice z brązu), stojących i wiszących
tablic informacyjnych przy obiektach.
21 maja 2019 roku została podpisana
umowa o dofinansowanie na realizacje
projektu „ Pomorskie trasy rowerowe
R10….”projekt zakłada budowę odcinka
trasy rowerowej na terenie miasta Ustka
i jego ości o łącznej długości 4,67 km
wraz z miejscem postojowym dla
rowerzystów

- Długość zmodernizowanych
lub wybudowanych szlaków
turystycznych (km)
- Liczba miejsc noclegowych
(szt.)
- Liczba wydanych
przewodników (map)
turystycznych (szt.)

Śladami
sterowców Ustka –
Jezierzyce 25 km
-ok. 12 500tys.
-212tys. map
-387tys.
Przewodników
2019r.
- Liczba miejsc
noclegowych
(szt.)- około
13 000,00

- około 13 000,00
317 tys. map
582 tys.
przewodników

- Liczba wydanych
przewodników
(map)
105 tys. map
195tys.
przewodników
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Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Foldery i mapy w ramach promocji
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

13,302 km

1

Urząd Gminy Kobylnica

16,500 km

16,500 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Słupsku

0

0

SOSiR
„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią
przez Równinę Słupską”. W ramach
projektu został wykonany ostatni
element całości zamierzenia
inwestycyjnego na terenie Miasta Słupsk
tj. budowa przenoski kajakowej w
obrębie Śluzy Łososiowej.
W miejscu wyciągania i wodowania
kajaków zainstalowano specjalne belki
wsporcze umożliwiające bezpieczne
korzystanie z urządzonego betonowego
brzegu.

0

1

Urząd Gminy Ustka

1 szt.

1 szt.

2. Budowa i modernizacja infrastruktury obiektów
Urząd Gminy Słupsk
turystycznych i domów sanatoryjnych (infrastruktura
Urząd Miasta Ustka
hotelowa, gastronomiczna, paraturystyczna, w tym
m. innymi budowa mariny/ Centrum Żeglarstwa
Ziemi Słupskiej w Ustce).

- Liczba zbudowanych/
zmodernizowanych obiektów
(szt.)
- Wybudowane Centrum
Żeglarstwa (szt.)

0

0

2

2

3. Budowa i modernizacja obiektów kultury o
znaczeniu ponadlokalnym

Liczba zbudowanych/
zmodernizowanych obiektów
kultury o znaczeniu
ponadlokalnym (szt.)

0

0

Liczba inicjatyw/
przedsięwzięć (szt.)

1

4. Wykorzystanie potencjału Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku (Słupskie Spichlerze Sztuki)

Urząd Miasta Ustka

1
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5. Wspólny uzupełniający się kalendarz imprez

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka

Liczba imprez objętych
wspólnym kalendarzem (szt.)

0
3

0
3

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

47 szt.

47 szt.

Urząd Miasta Słupsk – Wydział Kultury

2

2

CEL STRATEGICZNY IV. ROZWINIĘTY OBSZAR GOSPODARCZY

Nazwa zadania

Wartość
bazowa wskaźnika
(stan na 31.12.2018
rok)

Wartość bieżąca
wskaźnika osiągnięta
w 2019
(stan na 31.12 2019r.)

0

0

0

0

0 szt.
357 szt.

52 szt.

Urząd Gminy Ustka

0

0

Starostwo Powiatowe

0

0

Urząd Gminy Kobylnica

41 szt.

116 szt.

Urząd Miasta Słupsk - Wydział Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu

-

-

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego

Nazwa wskaźnika

Cel operacyjny: 4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w branżach kluczowych dla MOF MS
1. Opracowanie pakietu ułatwień dla rozwoju
przedsiębiorczości

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Liczba nowych przedsiębiorców wpisanych
do CEIDG

- Liczba ułatwień dla
rozwoju
przedsiębiorczości (szt.)
- Liczba podmiotów MŚP
(szt.)

-
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Urząd Miasta Słupsk - Wydział Współpracy i
promocji
Opracowanie uchwały wprowadzającej
preferencyjne stawki i zwolnienia z podatku
od nieruchomości:
- Uchwała Nr XII/236/19 Rady Miejskiej w
Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r. w
sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de
minimis na wsparcie branż chronionych,
zanikających i preferowanych na
wskazanym obszarze w centrum miasta
Słupska
2. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów
wspierających rozwój i dojrzewanie firm, w tym
mechanizmów finansowych z przeznaczeniem na
wsparcie rozwoju Start-up’ów i tworzenia nowych
podmiotów przez absolwentów

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Urząd Gminy Ustka

- Liczba projektów/
przedsięwzięć,
mechanizmów
wspierających rozwój
i dojrzewanie firm (szt.)

4 szt.

5 szt.

15 szt.

14 szt.

0

0

0

0

0

0

0

0
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Urząd Miasta Słupsk - Wydział Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu
Urząd Miasta Słupsk - Wydział Współpracy i
promocji
Stworzenie Domu Startupów, w którym
między innymi realizowany jest program
mentoringowy i akceleracyjny, prowadzone
jest kompleksowe doradztwo w zakresie
rozpoczynania działalności w wyznaczeniu
kierunku rozwoju firmy, kreowanie
przestrzeni sprzyjającej nie tylko rozwojowi
pojedynczych biznesów, ale także
budowaniu grupy współpracujących ze
sobą podmiotów. Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości i budowanie środowiska
startupowego w Słupsku.

2 szt.

5

- 1 program
akceleracyjny,
- 1 program wsparcia
doradczego,
- 1 program wsparcia
szkoleniowego,
- 1 funpage na portalu
społecznościowym,
o charakterze
informacyjnoedukacyjnym
czyli
razem 5
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3. Stworzenie preferencji dla nowych i ekologicznych Urząd Gminy Słupsk
technologii.
Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Urząd Gminy Ustka
Urząd Gminy Kobylnica

Ilość eventów

-8
spotkań/warsztatów,
- 1 wydarzenie Pomorskie Dni
Przedsiębiorczości,
- 1 warsztat
"projektanci Innowacji
PFR" - osoby
prowadzące:
pracownicy GOOGLE.
Warsztat został
przygotowany w
partnerstwie z Google,
Polskim Funduszem
Rozwoju, Słupską Izbą
PrzemysłowoHandlową oraz
Słupskim Inkubatorem
Przedsiębiorczości.
czyli razem 12

- Liczba podmiotów MŚP
korzystających z tej formy
pomocy (szt.)

ok. 50

- Liczba preferencji (ulg,
zachęt) (szt.)
- Liczba osób/
przedsiębiorstw
korzystających z preferencji
(os., szt.)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 szt.

3szt.
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Urząd Miasta Słupsk (Wydział Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu)
Urząd Miasta Słupsk - Wydział Współpracy i
promocji
Zajęcia praktyczne w pracowni OZE w SIT-ie
dla klasy o profilu OZE
Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia
Ustawicznego.

1 szt

2

1szt

2

Cel operacyjny: 4.2. Rozwój stref aktywności gospodarczej
1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych (wspólne Urząd Gminy Słupsk
planowanie przestrzenne, uzbrojenie terenów)
Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

2. Wspólna oferta SSEE i SIT

- Powierzchnia terenów
0
Inwestycyjnych (ha)
0
- Długość nowopowstałego
74,79 ha
Uzbrojenia (km)

0
0
74,79 ha

Urząd Gminy Kobylnica
Tereny inwestycyjne z uregulowanym
stanem prawnym do 2020 roku położone są
na terenie obrębu:
- Kobylnica(rejon obwodnicy),
- Widzino (rejon obwodnicy).

24,60 ha

26,95 ha

Urząd Miasta Słupsk (Wydział Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu)

0

0

0

0

1

1

3

3

- Liczba wspólnych ofert
/przedsięwzięć/ projektów
SSEE i SIT (szt.)
- Liczba podmiotów SSEE i
SIT (szt.)

Cel operacyjny: 4.3.Wsparcie współpracy przedsiębiorców z uczelniami wyższymi i sektorem B+R
1. Wspieranie i realizacja wspólnych projektów na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości pożądanych branż

Urząd Gminy Słupsk
Akademia Pomorska

- Liczba projektów/
programów na rzecz
rozwoju
przedsiębiorczości (szt.)
- Liczba podmiotów
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Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Kobylnica

korzystających z
programów (szt.)

Urząd Miasta Słupsk- Wydział Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu
Urząd Miasta Słupsk - Wydział Współpracy i
promocji
Stworzenie Domu Startupów, w którym
między innymi realizowany jest program
mentoringowy i akceleracyjny, prowadzone
jest kompleksowe doradztwo w zakresie
rozpoczynania działalności w wyznaczeniu
kierunku rozwoju firmy, kreowanie
przestrzeni sprzyjającej nie tylko rozwojowi
pojedynczych biznesów, ale także
budowaniu grupy współpracujących ze
sobą podmiotów. Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości i budowanie środowiska
startupowego w Słupsku.
2. Wspieranie i rozwój współpracy w zakresie
edukacji zawodowej i wyższej inżynierskiej, przy
wykorzystaniu zasobów SIT (w postaci pracowni
automatyki, robotyki i systemów wizyjnych oraz
tworzonej pracowni OZE, a także szkolnictwa
zawodowego i słupskiego środowiska
akademickiego)

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Akademia Pomorska

Urząd Gminy Kobylnica

0

0

0

5

- 1 program
akceleracyjny,
- 1 program wsparcia
doradczego,
- 1 program wsparcia
szkoleniowego,
- 1 funpage na portalu
społecznościowym, o
charakterze
informacyjnoedukacyjnym

ok. 500

czyli razem 6 szt.
- ok. 250

- Liczba projektów/
programów w zakresie
edukacji zawodowej i
wyższej inżynierskiej przy
wykorzystaniu zasobów SIT
(szt.)

Urząd Gminy Ustka
Starostwo Powiatowe Słupsk

0

- Liczba osób/
przedsiębiorstw

0

0

0

0

0

0

1
241

1
241

0

0

0

0

0

0
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Urząd Miasta Słupsk - Wydział Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu

korzystających z
programów (os., szt.)

1

1

ok. 40

40

- Liczba projektów/
programów dot.
Wspierania powiązań
gospodarczych, w tym
tworzenie klastrów (szt.)
- Liczba podmiotów
uczestniczących w
programach (szt.)

0

0

Wartość
bazowa wskaźnika
(stan na 31.12.2018
rok)

Wartość bieżąca
wskaźnika osiągnięta w
2019
(stan na 31.12 2019r.)

Urząd Miasta Słupsk - Wydział Współpracy i
promocji
Zajęcia praktyczne w pracowni OZE w SIT-ie
dla klasy o profilu OZE
Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia
Ustawicznego.
3. Wspieranie powiązań gospodarczych (klastry)oraz Akademia Pomorska
tworzenie specjalizacji regionu w określonych
branżach, dziedzinach, w tym inteligentnych
specjalizacji dla MOF MS

CEL STRATEGICZNY V. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ ŻYCIA

Nazwa zadania

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego

Cel operacyjny: 5.1. Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego
1. Wyznaczanie terenów pod budownictwo
Urząd Miasta Słupsk - Wydział Polityki
społeczne w planach zagospodarowania
Przestrzennej
przestrzennego
Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Słupsk – Wydział Polityki

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia terenów 0
przeznaczona pod
budownictwo społeczne
(ha)
3,5 ha
3,5 ha
17,466 ha
17,466 ha
teren o pow. 0,2679 0,6221 ha
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Mieszkaniowej

2. Wsparcie realizacji projektów budownictwa
społecznego

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Urząd Miasta Słupsk -Wydział Polityki
Mieszkaniowej
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

ha przekazany do
STBS aportem (Rep. A
nr 5198/2017)
stan na 2018 łączna
pow. działki pod
inwestycję 0,6221 ha
0
0
22,5 m2 na osobę
18,2 m2 na osobę

- Liczba projektów
związanych z
budownictwem
społecznym (szt.)
0
0
- Powierzchnia mieszkań
przypadająca na
1 projekt
1 projekt
mieszkańca (m2)
33 lokale mieszkalne
o powierzchni
1budownictwo TBS,
użytkowej 1.356,49 1 budownictwo
m2 na wynajem przez komunalne
Miasto na zasadach
lokali komunalnych. Płowiecka 5 – 870,72
Drugi budynek: 17
m2
lokali na potrzeby
Długa 30- 1333,73 m2
STBS.

Starostwo Powiatowe Słupsk
3. Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych

Urząd Gminy Kobylnica
Urząd Gminy Słupsk

- Liczba projektów
związanych
z budownictwem
socjalnym i

0
0

0
0

9

9

9

9
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Urząd Miasta Słupsk -Wydział Polityki
Mieszkaniowej

komunalnym (szt.)
- Liczba mieszkań
socjalnych i
komunalnych (szt.)

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Urząd Miasta Ustka

4. Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo

5. Remonty istniejących budynków mieszkalnych

Starostwo Powiatowe Słupsk
Urząd Gminy Kobylnica
1. Budowa budynku komunalnego w Kwakowie –
zakończona w październiku 2018 roku
Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
Urząd Miasta Słupsk – Wydział Polityki
Mieszkaniowej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Urząd Miasta Słupsk – Wydział Inwestycji
Urząd Gminy Ustka
Urząd Gminy Słupsk
Urząd Gminy Kobylnica
1. Remont budynku mieszkalnego w miejscowości
Kruszyna, Kobylnica, Bolesławice, Kwakowo,
Sycewice, Lubuń, Zagórki, Płaszewo i Kuleszewo.

- Powierzchnia
uzbrojonych
terenów pod
mieszkalnictwo (ha)
- Długość
nowopowstałego
uzbrojenia (km)
Liczba
wyremontowanych
budynków (szt.)

1 projekt
57 mieszkań
komunalnych
0 mieszkań socjalnych
+ 2 lokale użytkowe
42 mieszkania
42 mieszkania socjalne
socjalne
0
1 szt
1.szt.
24 szt
0
0
0

101 szt.
0
0
0

0

0

0
0

0
0

11 szt.

18 szt.
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Urząd Miasta Słupsk-Wydział Polityki
Mieszkaniowej
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Miasto co roku przekazuje zarządcy
mieszkaniowego zasobu środki
na remonty
lokali należących do mieszkaniowego zasobu
gminy. Dzięki takim systemowym, corocznym
działaniom każdego roku udaje się przygotować do
zasiedlenia kolejne mieszkania oraz polepszyć stan
techniczny zasobu.
a) „Odnowienie komunalnego zasobu
mieszkaniowego Miasta Słupska” zadanie ujęte w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w tym
eliminacja źródeł niskiej emisji (706.191,83 zł)
Zadania wykonane w ramach inwestycji:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
budynku przy ul. Polnej 1 (4 lokale),
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
budynku przy ul. S. Jaracza 13 (7 lokali),
- wykonanie dokumentacji projektowej na
termomodernizację elewacji pierzei budynków
przy
ul. ks. J. Poniatowskiego 12-24 od strony
podwórka (kontynuacja rozpoczętego procesu
modernizacji tych obiektów),
- wykonanie docieplenia ścian od strony podwórka
budynków przy ul. ks. J. Poniatowskiego 20 – 24,
- wykonanie audytów oraz dokumentacji
projektowej
na
termomodernizację budynków mieszkalnych przy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,10, 11, 12, 13,
- wykonie dokumentacji projektowej wzmocnienia
konstrukcji balkonów i wykusza przy ul. H.
Kołłątaja 47,
- nadzór nad dokumentacją projektową instalacji
elektrycznych Płowiecka-Długa.
b) „Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na
terenie Miasta Słupska” zadanie ujęte w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (216.307,30 zł)
Zadania wykonane w ramach inwestycji:

20 lokale
wyremontowane
kompleksowo
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Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Remont dachu budynku komunalnego i jednego
mieszkania komunalnego
Urząd Gminy Ustka
Urząd Miasta Ustka

1

2

0
0
1) w 28 budynkach 1) w 28 budynkach
stanowiących w 100% stanowiących w 100%
własność gminy
własność gminy
2) w 58 budynkach 2) w 58 budynkach
stanowiących
stanowiących
współwłasność gminy współwłasność gminy

Cel operacyjny: 5.2. Rozwój infrastruktury społecznej
1. Budowa, rozbudowa, modernizacja
Urząd Gminy Słupsk
Liczba nowych,
0
infrastruktury edukacyjnej
Budowy przedszkola trzy oddziałowego z częścią rozbudowanych/
żłobka w Siemianicach
zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
Rozbudowa i wyposażenie szkoły w Siemianicach edukacyjnej (szt.)
Urząd Miasta Ustka
0

2

0

Urząd Gminy Ustka

2

2

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Akademia Pomorska

2
0

2
0

Starostwo Powiatowe
Powiat realizował projekt „Podniesienie jakości
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu
słupskiego poprzez utworzenie pracowni
gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie
pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i
szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”.
Projektem zostały objęte szkoły powiatu
słupskiego – Zespół Szkół Agrotechnicznych w
Słupsku i Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Ustce. Okres realizacji projektu
2016-2019.

2

2
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Urząd Gminy Kobylnica

-

-

Urząd Miasta Słupsk – Wydział Edukacji:

10

10

Akademia Pomorska w Słupsku

0

0

Urząd Miasta Słupsk -Wydział Inwestycji

4 szt.

4 szt.

W ramach inwestycji Miasta Słupska zrealizowano
między innymi:
1) Przebudowa dachu przedszkola w
Przedszkolu Miejskim nr 19 – 748 000,- zł.
2) Wymiana instalacji opraw i osprzętu w Szkole
Podstawowej nr 3 – 200 000,- zł.
3) Remont i wyposażenie placu zabaw „Edukacyjny
zakątek” przy Szkole Podstawowej nr 6 – 596
667,- zł.
4) Modernizacja części pokrycia dachowego na
budynku Szkoły Podstawowej nr 8 –
100
000,- zł.
5) Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej
nr 10 – 209 843,- zł.
6) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11
– 538 000,- zł.
7) Remont elewacji sali gimnastycznej w II Liceum
Ogólnokształcącym – 210 000,- zł.
8) Przebudowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego, monitorowanego przy II LO – 500
000,- zł.
9) Kompleksowy remont bloku sportowego F w IV
LO – 605 000,- zł.
10) Wykonanie instalacji elektrycznej,
internetowej w budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych – 515 000,- zł.
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2. Budowa, rozbudowa, modernizacja
Urząd Gminy Słupsk
infrastruktury sportowej, zdrowotnej, kulturalnej i Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w
rekreacyjnej
miejscowości Strzelino, działka nr 190/2
Otwarta Strefa Aktywności
w miejscowości Siemianice działka
nr 429/4: Plac zabaw: siatka górska, podwójne
kentucky, tunel, słupki, hamak, ławki, stolik do gry
w szach, stolik do tenisa stołowego, ogrodzenie
drewniane, tablica informacyjna.
Budowa przystani kajakowej w miejscowości
Włynkówko na działkach nr 186,229.Pomost na
palach drewnianych do cumowania kajaków dł
15mb, slip drewniany, wiata z bali drewnianych
pokryte gontem 2 szt, suszarki na kajaki z bali 3
szt, stojak na rowery 1 szt, ławostoły z bali 2 szt,
drewniana osłona na WC, kosz na śmieci 2 szt,
tablica promocyjna 1 szt, ogrodzenie drewniane z
bali 45,5 mb, zestaw naprawczy rowerowy 1
szt,utwardzenie terenu parking z drogą z płyt
MEBA 428m/2, lampy solarne 2 szt.
Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem,
monitoringiem na działce nr 190/2
- budowa boiska o powierzchni 504,00m² tj. 18 m
x 28 m, ogrodzenie (wys. 4m, dł.92mb, brama o
wym. 4,5 m x 2 m, furtka 1,1 m x 2 m)
- zewnętrzny sprzęt sportowy: 2 bramki do piłki
ręcznej, 2 kompletne kosze do gry w koszykówkę,
2 słupki do gry w siatkówkę oraz siatką, 2 słupki do
gry w tenisa ziemnego , 2 szt ławek, 2 kosz na
śmieci
- piłkochwyt o wymiarach 21,60 x 4,10 m
- oświetlenie boisk – 4 sztuki słupów
oświetleniowych 8 lamp
monitoring kamery 4szt

Liczba nowych,
23
rozbudowanych/
zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
sportowej, zdrowotnej,
kulturalnej i rekreacyjnej
(szt.)

24
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Urząd Miasta Ustka
Urząd Miasta Słupsk -Wydział Inwestycji

Starostwo Powiatowe
Urząd Gminy Kobylnica
1. Remont budynku mieszkalnego w miejscowości
Kruszyna, Kobylnica, Bolesławice, Kwakowo,
Sycewice, Lubuń, Zagórki, Płaszewo i Kuleszewo.
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Modernizacja (doposażenie) siłowni
zewnętrznych; budowa i doposażenie placów
zabaw; 8

1
1
1 bieżnia
1 bieżnia
5 boisk
5 boisk
1 plac zabaw
1 plac zabaw
1 oświetlenie w parku 1 oświetlenie w parku
im. Witkacego
im. Witkacego
0
0
20 szt.
26 szt.
14

6 szt.
8
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Zarząd Infrastruktury Miejskiej
2019 ZIM w Słupsku
1 szt.  Budowa „Zespołu rekreacyjny u zbiegu ulic
Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w
Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019, w
tym: elem. małej architektury /ławki, kosze,
stojaki rower./- 13 szt.; siłownia zewnętrzna – 7
szt.; Plac zabaw ogrodzony /piaskownica, bujak,
zestaw wielofunkc., linarium „stożek”, huśtawka,
ważka, karuzela/ – 8 szt;. nawierzchnia - 216m2;
oświetlenie – 4 szt.
Rozbudowa Parku Street Workout – Słupski Budżet
Partycypacyjny 2019 w tym: elem. małej
architektury /ławki/ - 4 szt.; siłownia zewnętrzna –
8 szt.; nawierzchnia - 208m2; oświetlenie – 2 szt.
Łącznie: 8 szt. nowych elem. infrastrukt. sportowej
+ 4 szt.  elem. infrastrukt. Rekreac
1 szt.  W ramach corocznego zadania
inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż urządzeń
zabawowych na placach zabaw będących w
administrowaniu ZIM w Słupsku” w 2019 roku w
parku przy ul. Zygmunta Augusta zamontowano
wielofunkcyjne urządzenie zabawowe tworzące
plac zabaw z charakterystycznymi elementami
samochodowymi, w tym: 3 platformy na różnych
poziomach, 4 zjeżdżalnie, 2 wież, trap wejściowy,
drabinkę, rurę strażacką oraz części dekoracyjne
związane z autkami.
W ramach Programu „Słupskie Kliny Zieleni –
urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta
Słupska” zrealizowano w 2019 nw. zadania:
1 szt.  Zagospodarowanie terenu przy ul.
Lutosławskiego – polegające na odtworzeniu
historycznego układu zagospodarowania terenu
wokół budynku mieszkalnego nr 4 poprzez
stworzenie od frontu budynku skweru miejskiego,
a od strony zachodniej strefy parkingowej. Teren
wokół budynku obsadzono krzewami i roślinnością
ozdobną (1929szt) oraz obsiano trawą (1217m2),
wybudowano nowe ścieżki o nawierzchni z kostki

1 szt . nowych
obiektów
infrastruktury
rekreacyjnej
10 szt.
zmodernizowanych
obiektów
infrastruktury
rekreacyjnej

- 8 szt. nowych
obiektów infrastruktury
rekreacyjnej
- 12 szt.
zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
rekreacyjnej
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Urząd Miasta Słupsk – Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
W 2019 r. została wymieniona instalacja
elektryczna w Żłobku nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4.
Koszt instalacji 134 000 zł.
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1) W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
" Modernizacja płyty boiska piłkarskiego obiektu Stadion przy ul. Zielonej - roboty budowlane”
wykonano roboty budowlane w zakresie instalacji
systemu nawadniania boiska trawiastego obiektu
sportowego.

3. Przebudowa, modernizacja i adaptacja
istniejących obiektów poszpitalnych na potrzeby
społeczne, kulturalne, edukacyjne, itp.

2) W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
"Modernizacja układu funkcjonalnego
zagospodarowania terenu Stadionu przy ul.
Zielonej w Słupsku - koncepcja programowoprzestrzenna” rozpoczęto przygotowania po przez
zamówienie koncepcji i dokumentacji technicznej
do przebudowy funkcjonalnej obiektu. W
pierwszym etapie skupiono się na
zaprojektowaniu nowego wejścia głównego, bram
bocznych oraz ogrodzenia terenu mającego
podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników
imprez sportowych jak również walory technicznowizerunkowe.
Urząd Gminy Słupsk
Liczba przebudowanych,
zmodernizowanych i
Urząd Miasta Ustka
zaadoptowanych
Urząd Gminy Kobylnica
obiektów poszpitalnych
Urząd Miasta Słupsk – Wydział Zdrowia i Spraw
na potrzeby społeczne,
Społecznych
kulturalne, edukacyjne
(szt.)

2

3

2 tory rowerowe dł
357 m

2 tory rowerowe dł 357
m
1 szt
zmodernizowanego
obiektu infrastruktury
sportowej

0
0
0
0

0
0
0
0
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4. Współpraca i tworzenie warunków dla
Urząd Gminy Słupsk
zaspokajania potrzeb na obszarze gmin MOF MS w Urząd Miasta Ustka
zakresie tworzenia i rozwijania miejsc opieki nad Funkcjonuje placówka wsparcia dziennego
dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i seniorami. „Aktywne popołudnie” w ramach której
zaplanowano udział dzieci z terenu objętego
rewitalizacją.

Ogółem w 2019 r. zabezpieczono 520 miejsc
opieki nad dziećmi, łącznie w 5 oddziałach
przedszkolnych.
W tym zabezpieczono 174 miejsc dla dzieci
przedszkolnych w przedszkolach niepublicznych.
Łączna liczba miejsc opieki nad dziećmi
zabezpieczona w 2019 r. wyniosła 520
Urząd Gminy Kobylnica

Liczba miejsc opieki nad
dziećmi, osobami
niepełnosprawnymi i
seniorami (szt.)

0
0
15
15
1 placówka wsparcia 1 Placówka Wsparcia
dziennego - pedagog Dziennego
podwórkowy
1 pedagog
- w 2019 objętych
wsparciem - 2 dzieci
520 miejsc opieki

0

13
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Urząd Miasta Słupsk – Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat
trzech wprowadziła nowe rozwiązania w
organizacji opieki w żłobkach. W myśl zapisów aby
sprawować opiekę nad małym dzieckiem
wystarczy posiadać jedną salę. W związku z tym
postanowiono, że w dwóch żłobkach sale tzw.
sypialnie zostaną dostosowane do pobytu dzieci.
W ramach konkursu „Maluch+” edycja 2019
otrzymano dofinansowanie na remont
pomieszczeń Żłobka przy ul. 3 Maja 78 celem
zwiększenia o 40 liczby miejsc pobytu dla dzieci do
lat 3.
Dodatkowo na terenie miasta nadal obserwuje się
rozwój form opieki nad dzieckiem do lat 3 w
placówkach prywatnych. Najczęstszą formą
sprawowania opieki jest dzienny opiekun. Według
rejestru na 31.12.2019 roku wpisanych było 22
opiekunów w 4 placówkach.
W zakresie opieki nad osobą z
niepełnosprawnością od 2018 r. funkcjonuje
Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka
posiada 30 miejsc dziennej opieki.
Placówka prowadzona jest prowadzona przez
organizację pozarządową, której Miasto Słupsk
zleciło realizację zadania.

577 szt.

594 szt.
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Urząd Miasta Słupsk – Wydział Edukacji

5. Rozwój sieci szerokopasmowego Internetu na
terenie MOF MS.

W styczniu 2019 r. oddano do użytku nowe
Przedszkole Miejskie nr 21 dla 125 dzieci.
Ogółem w 2019 r. zabezpieczono 2491 miejsc
opieki nad dziećmi, łącznie w 99 oddziałach
przedszkolnych, w tym 151 miejsc w siedmiu (7)
oddziałach „0”.
Dodatkowo zabezpieczono 15 miejsc dla dzieci
przedszkolnych w przedszkolach niepublicznych.
Łączna liczba miejsc opieki nad dziećmi
zabezpieczona w 2019 r. wyniosła 2506.
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Urząd Miasta Słupsk - Wydział Inwestycji

2382

2506

1
0
0

1
0

Liczba mieszkańców
przyłączonych do
szerokopasmowego
Internetu (os.)
Cel operacyjny: 5.3. Kompleksowa rewitalizacja społeczno - gospodarcza obiektów/obszarów miejskich i wiejskich pod kątem podniesienia walorów
estetycznych, przestrzennych i funkcjonalnych.
1. Renowacja zabytków, rewitalizacja przestrzeni i Urząd Gminy Słupsk
- Powierzchnia i/lub
0
tworzenie miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i Urząd Miasta Ustka
liczba mieszkańców
106,90 ha,
turystów.
obszaru, dla którego
4 124 os.
opracowano program
liczba zabytków
rewitalizacji (ha, os.)
0 szt.
- Liczba zabytków
0 zł
objętych programem
(szt.)
- Wysokość środków
Finansowych
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
0
przekazywanych z
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej u zbiegu budżetu gminy na
ulic Skarszewskiej, Kościelnej i Sobieskiego w
dofinansowanie zadań
Dębnicy Kaszubskiej 1
związanych z
Przebudowa i remont Izby Regionalnej w
rewitalizacją
Motarzynie

0
106,90 ha,
4 124 os.
liczba zabytków
0 szt.
0 zł

2
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2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na
terenie MOF MS, w tym rewitalizacja społeczna

Urząd Gminy Ustka
(ochroną) zabytkowych
Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w obiektów (zł)
Pęplinie na potrzeby stworzenia Lokalnego
Centrum Aktywności
Starostwo Powiatowe Słupsk
Urząd Gminy Kobylnica
Gmina Kobylnica
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Kwakowie - kościół filialny pw. św.
Józefa w Kuleszewie - Remont ogrodzenia z
kamienia łupanego wraz z renowacją przęseł - II
etap.
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława
Kostki w Słonowicach, kościół parafialny pw. św.
Stanisława Kostki - Renowacja ołtarza głównego
Urząd Miasta Słupsk -Wydział Polityki
Przestrzennej
Urząd Gminy Słupsk
- Powierzchnia obszaru
objęta projektami
Urząd Miasta Ustka
rewitalizacji (ha)
- Liczba podmiotów/
Centrum Integracji Społecznej Ustka wraz z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
obiektów objętych
projektami rewitalizacji
Projekt rewitalizacyjny „Przestrzeń na plus”
(szt.)
- Liczba osób
uczestniczących
w działaniach miękkich,
Urząd Gminy Kobylnica
1. Rewitalizacja układy drogowego w miejscowości np. liczba uczestników
szkoleń, kursów, działań
Ścięgnica.
aktywizujących
2. Renaturyzacja zbiornika retencyjnego w
związanych z
miejscowościach Reblino, Zębowo, Sycewice,
rewitalizacją społeczną
Runowo Sławieńskie.
(os.)
Urząd Gminy Ustka
Starostwo Powiatowe Słupsk

0

1

0
180 276,10

0
225.124,00 zł

0

0

0
-22 ha (2,15 %
obszaru miasta),
liczba ludności 2952
(18,7% ludności
miasta)
120 os (86K, 34M) –
uczestnicy działań
miękkich
11,723 ha

0
w 2019 uczestniczyło
47os (34K,13M)działania związane z
rewitalizacją

0
0

0
0

14,743 ha
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Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Skwer pamięci w Dębnicy Kaszubskiej.

0,1979 ha
2 szt

0,1979 ha
3 szt

0
0
2.1 Kamienica- jeden 2.1 Kamienica- jeden
obiekt
obiekt
2.2 Podwórko przy ul. 2.2 Podwórko przy ul.
Jaracza – 3,615 m2 Jaracza – 3,615 m2
2,3 Dom Sąsiedzki - 2,3 Dom Sąsiedzki jeden obiekt 3,793,19 jeden obiekt 3,793,19
m2
m2

Urząd Miasta Słupsk - Wydział Inwestycji

CEL STRATEGICZNY VI. OBSZAR EFEKTYWNIE ZARZĄDZANY

Nazwa zadania

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego

Nazwa wskaźnika

Wartość
bazowa wskaźnika
(stan na
31.12.2018rok)

Wartość bieżąca
wskaźnika osiągnięta
w 2019
(stan na 31.12 2019r.)

0

0

0

0

6.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
1. Wypracowanie spójnych zasad współpracy z Urząd Gminy Słupsk
organizacjami pozarządowymi do celów
Urząd Miasta Ustka

- Wypracowany system
zasad
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włączenia społeczeństwa do realizacji strategii Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
rozwoju obszaru funkcjonalnego

- Liczba przedsięwzięć
i inicjatyw na rzecz
współpracy (szt.)
- Liczba organizacji
pozarządowych objętych
projektem (szt.)

Roczny program
współpracy Gminy
Dębnica Kaszubska z
organizacjami
pozarządowymi i
innymi podmiotami
działającymi w
sferze pożytku
publicznego Uchwała nr
XXXIII/279/2017 z
dnia 29.11.2017 r.
-0
- 16

Roczny program
współpracy Gminy
Dębnica Kaszubska z
organizacjami
pozarządowymi i
innymi podmiotami
działającymi w sferze
pożytku publicznego
-0
-18

Urząd Gminy Ustka

0

0

Starostwo Powiatowe Słupsk

0

0

Urząd Gminy Kobylnica

0

0

0

0

0

0

Urząd Miasta Słupsk – Wydział Dialogu i
Komunikacji Społecznej
2. Wsparcie aktywności społecznej poprzez

Urząd Gminy Słupsk

- Liczba organizacji
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wsparcie działalności organizacji
pozarządowych (szkolenia, wsparcie realizacji
zadań publicznych przez NGO)

Urząd Miasta Ustka
Bieżąca wymiana informacji, środki finansowe dla
Partnera na realizację zadań zawartych w projekcie
(dotyczy dofinansowania z EFS)
Miasto Ustka w 2019 r. prowadziło finansową
współpracę z organizacjami pozarządowymi na
podstawie 2 procedur:
1) w trybie otwartych konkursów ofert - przyznano
dotacje dla 15 organizacji pozarządowych i
podpisano 23 umowy, kwota dotacji wyniosła
895.500,00 zł,
2) w trybie tzw. „małych dotacji – mini grantów” przyznano dotacje dla 2 organizacji pozarządowych i
podpisano 2 umowy, kwota dotacji wyniosła
18.000,00 zł.
Organizacjom tym została zlecona realizacja zadań
publicznych w następujących sferach pożytku
publicznego:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) turystyki i krajoznawstwa,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
6) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom
społecznym,
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
Miasto Ustka prowadzi „Mapę Aktywności
Organizacji Pozarządowych znajdujących się na
terenie Gminy Miasto Ustka”, która podzielona jest
na dwie części - wykaz alfabetyczny oraz wykaz ze
względu na pole działania. Celem stworzenia mapy
było przygotowanie kompletnej listy organizacji
działających na terenie Gminy Miasto Ustka.

pozarządowych oraz
osób, które skorzystały
ze wsparcia (szt., os.)

13 szt.

16 szt.
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Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

18 organizacji;
- 200 os.

18 organizacji;
- 200 os.

Urząd Gminy Ustka

0

0
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Starostwo Powiatowe Słupsk
2019 r.
Udzielono następującym organizacjom dotacji na
realizację zadań publicznych:
1.
Regionalne Centrum Wolontariatu w
Słupsku – „Wolontariackie Młodzieżowe Inicjatywy
Obywatelskie w powiecie słupskim”;
2.
Rada Regionalna Federacji stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej w Słupsku – „Technika w baśniach i
legendach Pomorza” oraz – „Opieka nad materialną
historią kolei”;
3.
Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin – „XXVI
Pomorska Wiosna Literacka”;
4.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu
Słowińskiego „Kluka” – „Śladami Maxa Pechsteina.
VII Międzynarodowy Plener Malarski Artystów
Nieprofesjonalnych”;
5.
Akademia Małęgo Lekkoatlety –
„Organizacja cyklu zawodów XXV CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE”;
6.
Stowarzyszenie „Zacisze” – „Organizacja
Powiatowego Dnia godności Osób
Niepełnosprawnych wraz z uroczystością wręczenia
Honorowych Statuetek Starosty Słupskiego Daję
Radość", „Przegląd Twórczości Osób
Niepełnosprawnych” oraz „Letni Festiwal Sztuk
Scenicznych – Kolorowe Anioły”;
7.
Słupski Szkolny Związek Sportowy Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych;
8.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych "Przyjaciel" – „Xvii Rajd
Rowerowy Osób Niepełnosprawnych Im. Stanisława
Kądzieli” oraz „IV Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych”;
9.
Klub Tańca Sportowego „Paktan” –
Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna;
10.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie

2016-27
2017-21
2018-16
łącznie - 64

Liczba organizacji
pozarządowych, które
skorzystały ze
wsparcia:
86 ( w tym w 2019 r. –
22)
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3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Urząd Gminy Kobylnica

0

Urząd Miasta Słupsk – Wydział Dialogu i
Komunikacji Społecznej

0

Urząd Gminy Słupsk
Urząd Miasta Ustka
W ramach projektu przewidziano działania w
ramach aktywizacji zawodowej w CIS Ustka dla
opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych,
niesamodzielnych.

Liczba osób, które
skorzystały z działań
aktywizacji (os.)

0
0

0
162 os.

111osób objętych
wsparciem, zajęcia w
Centrum Integracji
Społecznej, dla
opiekunów
faktycznych osób
niepełnosprawnych i
niesamodzielnych.
Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych oraz
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Realizacja projektu Najtrudniejszy pierwszy krok aktywizacja społeczno-zawodowa, podnoszenie
własnej wartości, poruszanie się po rynku pracy

76 os.

96 os.

Urząd Gminy Ustka

0

0

Starostwo Powiatowe Słupsk

2016r. - 55
2017r. - 223
2018r. 99
łącznie: 377

377
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Urząd Gminy Kobylnica
Projekt „Krok do sukcesu”- planowane przeszkolenie
60 - osób z Gminy Kobylnica zamieszkałych lub
pracujących na terenie gminy (w tym 10
niepracujących, 50 pracujących). Realizacja projektu
od 2017 r. do 31.03.2020 r. W 2019 roku
przeszkolonych zostało
11 uczestników projektu.

87 os.

98 os.
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Urząd Miasta Słupsk – Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz
z partnerem - Stowarzyszeniem „Horyzont” w
Słupsku realizuje projekt pn. „Kierunek Aktywność
II”, stanowiący część przedsięwzięcia ujętego w
Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska pn.
Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców
MOF dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym. Jest to kontynuacja
projektu pn. „Kierunek Aktywność”.
Projekt „Kierunek aktywność II” realizowany jest w
okresie: IX.2018 – XII.2020.
Projekt realizowany w oparciu o warsztaty
praktyczne i zajęcia społeczne, reintegrację
społeczną i zawodową uczestników. Aktywizacja
zawodowa skierowana jest do uczestników poprzez
wsparcie doradcy zawodowego, który pomoże m.in.
w uzyskaniu skierowani na kurs lub szkolenie
kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Koszt
programu wyniósł 532 328 zł. Projekt został
skierowany do 90 osób. Do projektu w 2019 r.
zrekrutowano 38 osób (21 kobiet i 17 mężczyzn). W
2019 r. w projekcie uczestniczyło 76 osób (39 kobiet
i 37 mężczyzn).
2. Projekt „Kierunek Aktywność III” - kontynuacja
projektu „Kierunek Aktywność II”. Projekt realizuje
MOPR wraz ze Stowarzyszeniem „Horyzont” w
Słupsku. Okres realizacji: XII.2019 r. -2023 r.
Wsparcie w ramach projektu otrzymają osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, bezrobotne i bierne zawodowo,
korzystające z pomocy społecznej. Projekt
skierowano do 110 osób. W 2019 r. w projekcie
wzięły udział 3 osoby.
3. Projekt „Usługi społeczne – innowacyjne i
kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców
obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

220

874
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4. Integracja gmin MOF na wszystkich
szczeblach współpracy

Urząd Gminy Słupsk

0

0

0

0

0

0

Urząd Miasta Słupsk – Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
W zakresie wspólnych działań z gminami,
w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” Powiat
Słupski przekazał Miastu Słupsk kwotę w wysokości
20 000 zł na realizację badań USG stawów
biodrowych niemowląt z Powiatu Słupskiego.

1 szt.
3 szt.

1 szt.
2 szt.

Urząd Miasta Słupsk - Wydział Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu

0

0

Urząd Miasta Ustka
Realizacja projektu partnerskiego „Przestrzeń na
plus...” 1.01.2019r.
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Realizacja wspólnego partnerskiego projektu z
Gminą Damnica i Słupsk „Modernizacja c.o. i c.w.u.
w powiecie słupskim”

- Liczba przedsięwzięć
i inicjatyw
integracyjnych (szt.)
- Liczba podmiotów
objętych projektem
integracyjnym (szt.)

Starostwo Powiatowe
Organizacja konwentów wójtów i burmistrzów
Powiatu Słupskiego.

Liczba przedsięwzięć
i inicjatyw
integracyjnych 7
Liczba podmiotów
objętych projektem
integracyjnym - .6 (z
terenu MOF)

5. Promocja postaw prospołecznych.

Urząd Gminy Słupsk

- Liczba projektów/

0

0
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Urząd Miasta Ustka
działań promocyjnych
W ramach projektu Przestrzeń na plus przewidziano (szt.)
udział wolontariuszy jako wsparcie działań m.in.
Klubu seniora, Placówki wsparcia dziennego, pomoc
warsztatu opiekuńczego CIS w ramach
realizowanych przez MOPS usług opiekuńczych,
wsparcie warsztatu remontowo – budowlanego w
ramach tzw „złotej rączki” dla osób
niesamodzielnych.

0

1 projekt, w tym:
działania „złotej
rączki”, działania
warsztatu
opiekuńczego,
działania
wolontariuszy. W
ramach projektu
Przestrzeń na plus
przewidziano udział
wolontariuszy jako
wsparcie działań m.in.
Klubu seniora,
placówki wsparcia
dziennego, pomoc
warsztatu
opiekuńczego CIS w
ramach realizowanych
przez MOPS usług
opiekuńczych,
wsparcie warsztatu
remontowo –
budowlanego w
ramach tzw. „złotej
rączki” dla osób
niesamodzielnych

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
Kampania edukacyjna promującą postawy
proekologiczne w zakresie gospodarki odpadami
Klub wolontariatu

4 szt.

7 szt.

Urząd Gminy Ustka

0

0
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Starostwo Powiatowe Słupsk
Projekt "Przemocy mówimy NIE" finansowany ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” – edycja 2019 – PCPR Słupsk
Konkurs plastyczny „Szczęśliwa rodzina bez
przemocy” dla uczniów szkół podstawowych
powiatu słupskiego. Projekt był realizowany w 2019
r.

0

2
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Urząd Gminy Kobylnica
1. Projekt „Srebrna Sieć”
W projekcie realizowane są następujące formy
wsparcia:
– świadczenie zdalnych usług opiekuńczych –
teleopieka,
– świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych,
– świadczenie usług rehabilitacji domowej,
– prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu
pielęgnacji
i profilaktyki,
– prowadzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego,
– prowadzenie telefonicznego poradnictwa
senioralnego,
– promocja usług wzajemnych i wolontariatu
senioralnego,
– animacja środowiska seniorów,
–wzmocnienie Rad Senioralnych.

20 szt.

834 szt.

2. Karta Seniora Gminy Kobylnica.
Program skierowany jest do osób, które ukończyły
60 rok życia i posiadają miejsce stałego
zamieszkania na terenie Gminy Kobylnica. Celem
Programu jest aktywizacja społeczna starszych
mieszkańców Gminy, umożliwienie im korzystania z
usług w niższych cenach oferowanych przez
lokalnych przedsiębiorców i instytucje biorące
udział w projekcie.
3. Program „Ogólnopolska Karta Seniora”.
Program realizowany w Gminie Kobylnica od
kwietnia 2019 r. Ogólnopolską Kartę Seniora może
otrzymać każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył
60 rok życia. Karta wydawana jest bezpłatnie i
upoważnia do korzystania ze zniżek licznych
promocji oferowanych przez partnerów w całej
Polsce.
4. Udzielanie pomocy fizycznej m.in. osobom
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Urząd Miasta Słupsk - Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
1. W 2019 r. kontynuowano realizację projektu
„Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla
zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi
zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w
miastach nad wodą” realizowany przez Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział
Humanistyczny i Pracownię Zrównoważonego
Rozwoju. Miasto Słupsk podpisało umowę
partnerską z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju.
W maju 2019 r. odbyły się warsztaty dla
pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, rodziców,
lokalnych producentów i firm dotyczących żywność
do słupskich placówek. Warsztaty dotyczyły
rozwiązań wpływających na poprawę
jakości żywienia w słupskich placówkach i o
znaczeniu kwestii związanych ze środowiskiem i
lokalnością w produkcji i dostarczaniu żywności.
2. Szósta edycja akcji (2019) „Miejsce Przyjazne
Seniorom” akcji promującej miejsca szczególnie
otwarte na seniorów i seniorki,
a przez to
promujące aktywność osób starszych. Do programu
włączyło się 59 podmiotów publicznych i
niepublicznych z terenu miasta Słupska.
3. W ramach działalności Słupskiej Rady Seniorów
zakup symulatora odczuć osób starszych, który
pozwala doświadczyć ograniczeń
charakterystycznych dla wieku senioralnego. Koszt
zakupu 6 290 zł.

11 szt.

8 szt.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu:
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Podsumowanie (wnioski):
Istnieje rozbieżność pomiędzy systemem wskaźników przyjętych w Strategii a zasadami monitorowania postępu realizacji zadań stosowanymi przez poszczególne
jednostki samorządowe tworzące MOF MS. Dla każdego z twardych wskaźników należałoby również wyznaczyć wartość docelową, dzięki której można precyzyjnie
określić postęp w realizacji przyjętych założeń.
Rekomendacje (proponowane zmiany, sugestie, nowe kierunki rozwoju MOF):
Aktualna Strategia przyjęta była na lata 2014-2020. W nowej Strategii Rozwoju MOF Słupska na lata 2021-2030 należy zaimplementować powyższe wnioski
tworząc logiczny i jednolity system wskaźników tak, aby było możliwe precyzyjne określenie postępów realizacji zadań.

75

