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Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania 
polityki społecznej

Wydatki na ten cel wyniosły 72,0 mln zł.
Na pomoc społeczną wydano 59,8 mln zł.
20,3 mln zł przeznaczono na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowot-
ne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne, 6,7 mln zł – na zasiłki stałe i celowe, pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, 5,1 mln zł – na 
dodatki mieszkaniowe (23.053 świadczenia), 1,0 mln zł – na dożywianie dzieci w szkołach 
oraz posiłki dla dorosłych. Ponadto środki przeznaczono na usługi opiekuńcze (1,8 mln zł), 
rodziny zastępcze (3,6 mln zł), placówki opiekuńczo–wychowawcze (1,9 mln zł), funkcjono-
wanie ośrodków wsparcia (1,7 mln zł), pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Koszalina 
w domach pomocy społecznej (4,1 mln zł). Na budowę Domu Pomocy Społecznej i dziennego 
ośrodka wsparcia osób starszych przy ul. Teligi przeznaczono 4,2 mln zł.

Na pozostałe zadania dotyczące polityki społecznej przeznaczono 12,2 mln zł, w tym m.in. na 
funkcjonowanie Żłobka Miejskiego oraz żłobków niepublicznych (7,8 mln zł) oraz na projekty 
i programy wykorzystujące fundusze zewnętrzne (1,6 mln zł).

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna 
opieka wychowawcza

Wydatki na ten cel to 186,3 mln zł.
Na oświatę i wychowanie wydano 164,4 mln zł, z tego na funkcjonowanie koszalińskich szkół 
kwotę 132,1 mln zł (uczyło się w nich 16.337 uczniów) oraz na utrzymanie przedszkoli kwotę 
32,3 mln zł (uczęszczały do nich 3.393 przedszkolaki). Środki te przeznaczono m.in. na wyna-
grodzenia nauczycieli, remonty i modernizację placówek, naukę pływania w klasach drugich 
szkół podstawowych oraz termomodernizację budynku Gimnazjum nr 6 przy ul. S. Dąbka 
i budowę boiska sportowego przy I LO im. S. Dubois (w ramach budżetu obywatelskiego).

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 21,9 mln zł, z tego wydano m.in. 
6,9 mln zł na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, 3,5 mln zł na dzia-
łalność internatu i bursy, 2,4 mln zł na funkcjonowanie 13 świetlic szkolnych i specjalnych, 
2,2 mln zł na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 2,2 mln zł na 
działalność Pałacu Młodzieży, 2,2 mln zł na ośrodek rewalidacyjno–wychowawczy, 1,7 mln zł 
na pomoc materialną skierowaną do uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska
Wydatki na ten cel to 45,2 mln zł.
Oświetlenie ulic kosztowało 5,3 mln zł, gospodarka odpadami (bez wydatków inwestycyj-
nych) 15,8 mln zł, na sprzątanie miasta wydano 4,8 mln zł, a na utrzymanie zieleni – bez 
wydatków inwestycyjnych (parków, zieleńców) 3,2 mln zł. Koszty remontów i utrzymania 
placów zabaw wyniosły prawie 0,4 mln zł, gospodarki ściekowej i ochrony wód (bez wydat-
ków inwestycyjnych) 5,4 mln zł, a utrzymanie schroniska dla zwierząt – 0,7 mln zł.

Wydatki na roboty inwestycyjne związane z gospodarką komunalną w 2014 roku wyniosły 
9,0 mln zł. Realizowano m.in. uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno–
Przemysłowej w Koszalinie (z do� nansowaniem funduszy UE), budowę sieci wodociągowych 
w ulicach Sza� rków, Irysów i Mahoniowej w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych, 
zagospodarowanie terenu wokół Wodnej Doliny przy ulicy Sybiraków.
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Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

Wydatki na ten cel wyniosły 22,8 mln zł.
Na do� nansowanie zadań statutowych instytucji kultury przeznaczono 18,8 mln zł, z tego Ko-
szalińska Biblioteka Publiczna otrzymała 4,6 mln zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny – 3,3 mln zł, 
Filharmonia Koszalińska – 4,3 mln zł, Muzeum – 2,5 mln zł, Centrum Kultury 105 – 4,1 mln zł.

Ponadto 3,2 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe, które dotyczyły: budowy sali koncer-
towej Filharmonii Koszalińskiej (2,9 mln zł, w tym do� nansowanie ze środków UE w wysokości 
0,3 mln zł), zakupu sprzętu i wyposażenia do Filii bibliotecznej nr 1 (66,4 tys. zł), modernizacji 
pomieszczeń i zakupu sprzętu do studia � lmowego w Centrum Kultury 105 (150,0 tys. zł), zaku-
pu muzealiów do Muzeum (105,0 tys. zł).

Pozostałą kwotę 0,8 mln zł przeznaczono na do� nansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym 
renowację zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmskiej, Zachodniopomorski Fundusz Fil-
mowy „Pomerania Film” oraz inne zadania związane z kulturą, m.in. na imprezy współorganizo-
wane przez Urząd Miejski, Rady Osiedli, a także organizacje pozarządowe.

Kultura � zyczna

Wydatki na ten cel to 8,6 mln zł.
Dotacje dla stowarzyszeń, klubów sportowych i jednostek, które nie należą do sektora � nansów 
publicznych wyniosły 7,0 mln zł.

Pozostała kwota 1,6 mln zł przeznaczona została m.in. na stypendia, utrzymanie Hali Wido-
wiskowo–Sportowej, „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny” i boisk „Orlik” oraz zakup pucharów 
i nagród rzeczowych na imprezy sportowe.
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Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w wysokości 4,4 mln zł 
dotyczyły głównie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (2,8 mln zł) 
oraz realizacji programów polityki zdrowotnej, m.in. programu szczepień przeciwko wirusowi 
raka szyjki macicy – HPV, programu szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku 
życia (0,2 mln zł). Ośrodkowi Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi przekazano 0,5 mln zł.
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