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INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KOSZALINIE  
W 2020 ROKU 

 
 
Rada Miejska w Koszalinie podjęła w 2020 roku 181 uchwał, w tym: 

 11 uchwał miało charakter sprawozdawczy, 
 2 stanowiły apele i oświadczenia, 
 168 uchwał przekazano do realizacji, w tym:  

 - 145 uchwał powierzono do wykonania Prezydentowi Miasta,  
 - 23 uchwał powierzono do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej.   

 
Spośród 23 uchwał przekazanych do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej: 

 7 dot. organizacji pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej, 
 1 dot. udzielenia votum zaufania Prezydentowi Miasta, 
 1 dot. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Koszalina z tytułu wykonania budżetu 

Miasta Koszalina za 2019 rok, 
 3 dot. rozpatrzenia petycji,  
 5 dot. rozpatrzenia skarg, 
 2 dot. nadania tytułu Honorowego Obywatela Koszalina, 
 4 dot. wyboru ławników uzupełniających do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Koszalinie 

na kadencję 2020 – 2023. 
 

Spośród 145 uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania Prezydentowi Miasta: 
 125 uchwał zostało zrealizowanych,  
 17 uchwał jest w toku realizacji, 
 3 uchwały nie zostały zrealizowane. 

 
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 roku realizowane były w zakresie następujących zagadnień: 
 
 
 
Spośród 15 podjętych uchwał: 

 12 zostało zrealizowanych, 
 3 uchwały są w trakcie realizacji. 

 
1. WYDZIAŁ  ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
 
1) Uchwała Nr XVI/307/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Władysława IV- Śniadeckich - Bukowa” w Koszalinie – uchwała zrealizowana 
– opublikowana w dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego w dniu 14.05.2020 r. poz.2296. 

2) Uchwała Nr XVI/308/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamno-Zachód” w Koszalinie – uchwała w 
trakcie realizacji – projekt planu miejscowego jest na etapie sporządzania. 

I Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami i geodezja 
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3) Uchwała Nr XXII/391/2020 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla im. Melchiora Wańkowicza” w Koszalinie - 
uchwała w trakcie realizacji – projekt planu miejscowego jest na etapie sporządzania. 

4) Uchwała Nr XXII/392/2020 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Dzierżęcin-Lubiatowo” w Koszalinie – uchwała w trakcie 
realizacji – do dnia 16.04.2021 r. zbierane są wnioski do planu miejscowego.  

 
2.  WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII  I  KATASTRU   
 
1) Uchwała Nr XIV/265/2020 z dnia 30.01.2020 w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu 

Zachodniopomorskiemu – uchwała zrealizowana - dotacja w kwocie 502 zł. została przekazana 
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. „Budowa 
Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" 
realizowanego przez Gminę Miasto Koszalin wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim oraz 
18 powiatami ziemskimi na podstawie umowy z dnia 21.08.2019 r. W ramach współpracy, 
sygnatariusze umowy, zobowiązali się do udzielania pomocy finansowej Partnerowi Wiodącemu 
w wysokości ustalonych odrębnie dla każdego roku budżetowego w harmonogramie finansowym 
projektu RIIP WZ. 

2) Uchwały w sprawie nadania nazwy: 
- Nr XIV/270/2020 z dnia 30.01.2020 Rondo Politechniki Koszalińskiej, 
- Nr XIV/271/2020 z dnia 30.01.2020 ulica Kaprów, 
- Nr XIV/272/2020 z dnia 30.01.2020 ulica Kocanek, 
- Nr XIV/273/2020 z dnia 30.01.2020 ulica Fiordów, 
- Nr XXII/393/2020 z dnia 22.10.2020 ulica Chmielna, 
- Nr XXII/394/2020 z dnia 22.10.2020 ulica Klifowa, 
- Nr XXII/395/2020 z dnia 22.10.2020 Skwer gen. Marka Bezruczki, 
- Nr XXVI/432/2020 z dnia 17.12.2020 ulica Sowia, 
- Nr XXVI/433/2020 z dnia 17.12.2020 ulica Piratów, 
- Nr XXVI/434/2020 z dnia 17.12.2020 ulica Puszczykowa.  

Uchwały zrealizowane - nowe nazwy ulic, ronda, skweru ujawniono w ewidencji miejscowości ulic 
i adresów oraz ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informację o uchwałach przekazano 
do właściwych podmiotów zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie. 
 
 
 
 
Spośród 48 podjętych uchwał:  

 45 zostało zrealizowanych, 
 2 uchwał jest w trakcie realizacji, 
 1 uchwała nie została zrealizowana 

 
WYDZIAŁ EDUKACJI 
 

1) Uchwała Nr XIV/262/2020 z dnia 30.01.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Miasto Koszalin, w roku szkolnym 2019/2020 - uchwała zrealizowana – na podstawie 
ustalonej stawki rozliczono koszty dowozu organizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych 
własnym środkiem transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2019/2020. 

II Edukacja 
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2) Uchwała Nr  XIV/263/2020 z dnia 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę 
Miasto Koszalin współdziałania z Powiatem Białogardzkim w zakresie wspólnej realizacji projektu 
partnerskiego w ramach Działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 – uchwała zrealizowana – na podstawie uchwały w dniu 
30.06.2020 r. została zawarta umowa partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Czas na KWALIFIKACJE” 
z Powiatem Białogardzkim, dzięki której Gmina Miasto Koszalin wraz z Powiatem Białogardzkim do 31 
grudnia 2023 roku będzie wspólnie realizowała projekt „Czas na KWALIFIKACJE”. 

3) Uchwała Nr XVI/318/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 
określających zasady organizacji nauki religii w grupach międzyszkolnych – uchwała zrealizowana – 
powiadomiono Gminy Świdwin, Połczyn Zdrój i Karlino, że na podstawie uchwały istnieje możliwość 
zawarcia porozumień w sprawie określenia zasad organizacji nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach. Dotychczas żadna z gmin nie wystąpiła o zawarcie porozumienia 
w powyższym zakresie.  

4) Uchwała Nr XVIII/340/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków 
i trybu udzielania Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina. 

5) Uchwała Nr XVIII/341/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia 
w Koszalinie i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie uchwała 
zrealizowana – od 1.09.2020 r. funkcjonuje Branżowa Szkoła II Stopnia, która umożliwia uzyskanie 
wykształcenia średniego branżowego, tytułu technika oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego. 
W Szkole można kształcić się w zawodach: technik fryzjer, technik handlowiec, technik inżynierii 
sanitarnej, technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.  

6) Uchwała Nr XIX/357/2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego – uchwała zrealizowana – na podstawie uchwały, w dniu 
17.08.2020 r., została zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowa o dofinansowanie 
projektu „Czas na kwalifikacje” w wyniku czego Gmina Miasto Koszalin uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 3 561 726,86 zł. na realizację projektu skierowanego do uczniów szkół zawodowych. 
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku. 

7) Uchwała Nr XIX/358/2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie  wskazania Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
jako wykonującego zadania centralnego zamawiającego w przypadku zamówień udzielanych 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
pn. „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE” - uchwała zrealizowana – na podstawie uchwały w 2020 
roku Urząd Miejski w Koszalinie, w imieniu jednostek oświatowych realizujących projekt, zrealizował 
dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pomocy dydaktycznych do szkół 
zawodowych w ramach projektu. Przedsięwzięcie „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE”. Projekt 
realizowany będzie do dnia 30 września 2023 roku. 

8) Uchwała Nr XIX/359/2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Miasto Koszalin,  w roku szkolnym 2020/2021 - uchwała w trakcie realizacji – ustalona 
średnia cena jednostki paliwa w Gminie Miasto Koszalin będzie stosowana do końca roku szkolnego 
2020/2021 do rozliczania kosztów dowozu organizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych 
własnym środkiem transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.  

9) Uchwała Nr XXIV/412/2020 z dnia 2.12.2020  w sprawie wyrażenia intencji pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu  - uchwała zrealizowana – w budżecie Miasta Koszalina 
na 2021 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 500.000 zł w celu dofinansowania Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa hali 
sportowej z łącznikiem wraz z przebudową istniejącej hali gimnastycznej na aulę edukacyjną".  

10) Uchwała Nr XXIV/416/2020 z dnia 2.12.2020 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
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i opiekuńczych – uchwała zrealizowana – uchwałę przekazano Dyrektorowi Szkoły w celu realizacji 
w bieżącej pracy.  

11) Uchwała Nr XXVI/425/2020 z dnia 17.12.2020 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form 
kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane – uchwała nie została zrealizowana – uchwała 
została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego. 

12) 30 uchwał z dnia 09.04.2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektorów placówek oświatowych 
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych: 

~Nr XV/277/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 3 w Koszalinie, 
~Nr XV/278/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 7 w Koszalinie, 
~Nr XV/279/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 9 im. Bursztynek w Koszalinie, 
~Nr XV/280/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 11 w Koszalinie, 
~Nr XV/281/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 14 w Koszalinie,  
~Nr XV/282/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 15 w Koszalinie, 
~Nr XV/283/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 16 w Koszalinie, 
~Nr XV/284/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 20 w Koszalinie, 
~Nr XV/285/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 21 w Koszalinie, 
~Nr XV/286/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 23 „Stokrotka” w Koszalinie, 
~Nr XV/287/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 34 w Koszalinie, 
~Nr XV/288/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 35 w Koszalinie, 
~Nr XV/289/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 37 w Koszalinie, 
~Nr XV/290/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie, 
~Nr XV/291/2020 w sprawie Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków w Koszalinie,  
~Nr XV/292/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w 

Koszalinie,  
~Nr XV/293/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie,  
~Nr XV/294/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta 

Niepodległości w Koszalinie, 
~Nr XV/295/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w 

Koszalinie, 
~Nr XV/296/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w 

Koszalinie, 
~Nr XV/297/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie,  
~Nr XV/298/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie,  
~Nr XV/299/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Koszalinie, 
~ Nr XV/300/2020 w sprawie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica 

w Koszalinie,  
~Nr XV/301/2020 w sprawie Dyrektora Pałacu Młodzieży w Koszalinie, 
~Nr XV/302/2020 w sprawie Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego  w 

Koszalinie,   
~Nr XV/303/2020 w sprawie Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie,  
~Nr XV/304/2020 w sprawie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w 

Koszalinie,  
~Nr XV/305/2020 w sprawie Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w 

Koszalinie,  
~Nr XV/306/2020 w sprawie Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, 
Uchwały zostały zrealizowane – uchwały przekazane zostały właściwym  dyrektorom koszalińskich 
szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych  do uwzględnienia w bieżącej pracy.  
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13) 7 uchwał z dnia 28.05.2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektorów placówek oświatowych 
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych: 

~ Nr XVIII/342/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie,  
~Nr XVIII/343/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie, 
~Nr XVIII/344/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 12 w Koszalinie,  
~Nr XVIII/345/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 13 Mała Akademia w Koszalinie, 
~Nr XVIII/346/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 19 w Koszalinie, 
~Nr XVIII/347/2020 w sprawie Dyrektora Przedszkola nr 22 w Koszalinie, 
~Nr XVIII/348/2020 w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie, 
Uchwały zostały zrealizowane – uchwały przekazane zostały właściwym  dyrektorom koszalińskich 
szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych  do uwzględnienia w bieżącej pracy.  

14) Uchwała Nr XVIII/340/2020 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków  
i trybu udzielania Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina – uchwała w trakcie realizacji. Uchwała 
została przekazana dyrektorom szkół i placówek oświatowych Gminy Miasta Koszalin celem 
zastosowania przy składaniu wniosków o nagrody. W dniu 03.09.2020 r. komisja konkursowa 
przyznała jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta dla 59 uczniów za indywidualne osiągnięcia 
w nauce w roku szkolnym 2019 /2020, na łączną kwotę 59.700 zł.  

 
 
 
Spośród 8 podjętych uchwał: 

 6 zostało zrealizowanych, 
 2 uchwały nie zostały zrealizowane 

 
WYDZIAŁ KULTURY  I  SPRAW  SPOŁECZNYCH  
 
1) Uchwała Nr XVI/313/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury 105 

w Koszalinie - uchwała zrealizowana – na podstawie uchwały powierzono instytucji prowadzenie 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 105, zlokalizowane na ul. Dworcowej 11 (w miejsce 
dotychczasowego Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej).  

2) Uchwała Nr XVII/320/2020 z dnia 23.04.2020 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej 
w Koszalinie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie - uchwała 
zrealizowana – na podstawie uchwały trzech radnych powołanych zostanie w skład Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  

3) Uchwała Nr XVII/321/2020 z dnia 23.04.2020 w sprawie udzielenia Województwu 
Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej (Pomerania Film) – uchwała nie została zrealizowana 
– uchylona Uchwałą Nr XIX/366/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.06.2020 r.  

4) Uchwała Nr XVIII/327/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie  określenia szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania stypendiów   w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad 
zabytkami oraz ustalenia ich wysokości - uchwała zrealizowana - na podstawie przyjętych zasad 
każdego roku przyznawane są stypendia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury 
i opieki nad zabytkami. W 2020 r. przyznano 6 stypendiów na łączną kwotę 30 000 zł., natomiast 
w 2021 roku przyznano 5 stypendiów na kwotę 29 000 zł.  

5) Uchwała Nr XVIII/333/2020 z dnia 28.05.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Koszalinie - uchwała zrealizowana – na podstawie uchwały wdrożono nowe terminy  
zwołania zebrania ogólnego organizacji pozarządowych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.  

III. Kultura i sport 
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6) Uchwała Nr XIX/366/2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie udzielenia Województwu 
Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej (Pomerania Film) - uchwała zrealizowana – 
na podstawie ww. uchwały Gmina Miasto Koszalin udzieliła Województwu Zachodniopomorskiemu 
pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
Zamku Książąt Pomorskich w zakresie realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiego Funduszu 
Filmowego „Pomerania Film”. W 2020 r. Rada Programowa ZFF przyznała  
7 dofinansowań, z czego 2 produkcje zostały dofinansowane ze środków Gminy Miasto Koszalin. 
Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową. 

7) Uchwała Nr XXIV/407/2020  z dnia 26.11.2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 
Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2021 roku uchwała zrealizowana – Program na 2021 rok został podany 
do publicznej wiadomości  i jest realizowany w bieżącym roku w zakresie finansowym 
i pozafinansowym.  

8) Uchwała Nr XXIV/408/2020 z dnia 26.11.2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
na lata 2021-2025 - uchwała nie została zrealizowana – uchwała została uchylona rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego.  

WYDZIAŁ KULTURY  I  SPRAW  SPOŁECZNYCH  
 
1) Uchwała Nr XVI/313/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury 105 

w Koszalinie - uchwała zrealizowana – na podstawie uchwały powierzono instytucji prowadzenie 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 105, zlokalizowane na ul. Dworcowej 11 (w miejsce 
dotychczasowego Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej).  

2) Uchwała Nr XVII/320/2020 z dnia 23.04.2020 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej 
w Koszalinie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie - uchwała 
zrealizowana – na podstawie uchwały trzech radnych powołanych zostanie w skład Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  

3) Uchwała Nr XVII/321/2020 z dnia 23.04.2020 w sprawie udzielenia Województwu 
Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej (Pomerania Film) – uchwała nie została zrealizowana 
– uchylona Uchwałą Nr XIX/366/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.06.2020 r.  

4) Uchwała Nr XVIII/327/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie  określenia szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania stypendiów   w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad 
zabytkami oraz ustalenia ich wysokości - uchwała zrealizowana - na podstawie przyjętych zasad 
każdego roku przyznawane są stypendia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury 
i opieki nad zabytkami. W 2020 r. przyznano 6 stypendiów na łączną kwotę 30 000 zł., natomiast 
w 2021 roku przyznano 5 stypendiów na kwotę 29 000 zł.  

5) Uchwała Nr XVIII/333/2020 z dnia 28.05.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Koszalinie - uchwała zrealizowana – na podstawie uchwały wdrożono nowe terminy  
zwołania zebrania ogólnego organizacji pozarządowych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.  

6) Uchwała Nr XIX/366/2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie udzielenia Województwu 
Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej (Pomerania Film) - uchwała zrealizowana – 
na podstawie ww. uchwały Gmina Miasto Koszalin udzieliła Województwu Zachodniopomorskiemu 
pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
Zamku Książąt Pomorskich w zakresie realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiego Funduszu 
Filmowego „Pomerania Film”. W 2020 r. Rada Programowa ZFF przyznała  
7 dofinansowań, z czego 2 produkcje zostały dofinansowane ze środków Gminy Miasto Koszalin. 
Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową. 

9) Uchwała Nr XXIV/407/2020  z dnia 26.11.2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 
Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2021 roku uchwała zrealizowana – Program na 2021 rok został podany 
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do publicznej wiadomości  i jest realizowany w bieżącym roku w zakresie finansowym 
i pozafinansowym.  

10) Uchwała Nr XXIV/408/2020 z dnia 26.11.2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
na lata 2021-2025 - uchwała nie została zrealizowana – uchwała została uchylona rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego.  

 
 
 
 

Spośród 16 podjętych uchwał: 
 12 zostało zrealizowanych, 
 4 uchwał jest w trakcie realizacji. 

 
1. BIURO  PEŁNOMOCNIKA  DS.  UZALEŻNIEŃ  
1) Uchwała Nr uchwała Nr XXII/385/2020 W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok – uchwała w trakcie realizacji – w celu 
wyboru podmiotów do realizacji zadań ujętych w Programie został ogłoszony otwarty konkurs ofert. 
Z wybranymi oferentami zawarte zostały całoroczne umowy na realizację zadań w bieżącym roku.  

2) Uchwała Nr XXII/386/2020 W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2021 rok – uchwała w trakcie realizacji – w celu wyboru podmiotów do realizacji zadań ujętych 
w Programie został ogłoszony otwarty konkurs ofert. Z wybranymi oferentami zawarte zostały 
całoroczne umowy na realizację zadań w bieżącym roku.  

 
2. BIURO  PEŁNOMOCNIKA  DS.  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Uchwała Nr XXVI/435/2020 z dnia 17.12.2020 w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Koszalinie z kontroli realizacji przez Pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych 
wybranych zadań z „Miejskiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-
2022” za 2018 rok – Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie 
i nie wydał zaleceń pokontrolnych.  

3. WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW KLUCZOWYCH I WSPIERANIA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Uchwała Nr XVI/312/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie określenia  zadań finansowanych ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, do której zmiany 
wprowadzono uchwałą Nr XXII/403/2020 z dnia 22.10.2020 r. oraz uchwałą Nr XXV/424/2020 z dnia 
10.12.2020 – uchwały zostały zrealizowane. W 2020 roku na realizację zaplanowanych zadań 
wydatkowano ogółem 3.387.474,69 zł, w tym na:  
a) rehabilitację zawodową, w tym utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 

199.000 zł (5 umów), 
b) rehabilitację społeczną 3.188.474,69 zł. 
Środki finansowe otrzymane z PFRON z tytułu kosztów obsługi zadań w wysokości 2,5 % przeznaczono 
na dochody Miasta w wysokości 84 685,27 zł - proporcjonalnie do wykorzystanych środków z realizacji 
zadań. 
 
4. WYDZIAŁ KULTURY  I  SPRAW  SPOŁECZNYCH  
1) Uchwała Nr XIV/269/2020 z dnia 30.01.2020 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego  

w Koszalinie - uchwała zrealizowana – na podstawie uchwały wprowadzono do Statutu dodatkowe 
kryterium naboru do żłobka.  

IV. Polityka społeczna 
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2) Uchwała Nr XV/276/2020 z dnia 9.04.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin - uchwała 
zrealizowana – ustalony w  uchwale nowy sposób naliczania odpłatności za Żłobek Miejski został 
przyjęty do stosowania. 

3) Uchwała Nr XVI/311/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu (dla Szpitala Wojewódzkiego) – uchwała zrealizowana – na podstawie 
uchwały przekazano Województwu Zachodniopomorskiemu dotację celową z przeznaczeniem 
na pokrycie wymaganego wkładu własnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie 
w następujących projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym : 
- podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego  

i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim 
im. M. Kopernika w Koszalinie – wymagany wkład własny, 

- przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika  
w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej – wymagany 
wkład własny. 

4) Uchwała Nr XVIII/336/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pogodna Jesień 
"Senior+" w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie - 
uchwała zrealizowana - Dzienny Dom funkcjonuje w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej „ 
Zielony Taras” w Koszalinie i przeznaczony jest dla 30 osób.  

5) Uchwała Nr XVIII/337/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Złoty Wiek" w 
Koszalinie oraz połączenia  z Domem Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie - uchwała 
zrealizowana - Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” znajduje się w strukturach Domu Pomocy 
Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie i przeznaczony jest dla 30 osób w wieku od 60 lat, 
nieaktywnych zawodowo, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.   

6) Uchwała Nr XVIII/338/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Koszalinie oraz 
połączenia z Domem Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie- uchwała zrealizowana – 
w 2020 r. Gmina Koszalin w ramach programu wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020, otrzymała 
dotację na utworzenie Klubu „Senior+”. Klub został utworzony w lokalu przy ul. Łużyckiej 32                       
w Koszalinie i przeznaczony jest dla 20 osób. Na przybudowę i wyposażenie lokalu wydatkowano 
kwotę 185 407,63 zł, z czego 147 407,63 zł pochodziło z budżetu państwa. W myśl ustawy o pomocy 
społecznej oraz programu wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020, Klub "Senior+" jest ośrodkiem 
wsparcia - klubem samopomocy, który funkcjonuje w strukturach Domu Pomocy Społecznej „Zielony 
Taras” w Koszalinie. 

7) Uchwała Nr XVIII/339/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - uchwała zrealizowana – ustalone zasady zostały 
wdrożone do realizacji. Odpłatność za pobyt w dziennych domach ustalona jest na podstawie 
dochodu seniora. Opłatę ponoszą osoby, których dochód przekracza 250% kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy społecznej, z opłat zwolnieni są uczestnicy ośrodków wsparcia 
dziennego, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego i Klubu „Senior+” . 

8) Uchwała Nr XXII/384/2020 Zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie 
uchwała zrealizowana – do Statutu wprowadzono realizację nowego zadania polegającego 
na wydawaniu zaświadczeń w ramach Programu „Czyste Powietrze” .  

9) Uchwała Nr XXIV/409/2020 z dnia 2.12.2020 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej 
pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023” - uchwała w trakcie realizacji -  w 2021 roku 
przygotowane zostały założenia konkursu ofert dot. wyłonienia realizatorów programu polityki  
zdrowotnej pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023”.  
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5. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSWEGO  
Uchwała Nr XX/372/2020 z dnia 17.09.2020 w sprawie utworzenia na terenie gminy Miasto Koszalin stałej 
bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - uchwała w trakcie realizacji – w marcu 2021 r. otrzymano 
od Lotniczego Pogotowia Ratunkowego informację potwierdzającą zamiar uruchomienia Tymczasowej 
Bazy LPR na terenie byłego lotniska Zegrze Pomorskie, gdzie znajduje się aktualnie cała infrastruktura 
niezbędna do funkcjonowania bazy tymczasowej. Jak co roku baza będzie funkcjonowała w terminie od 
1 czerwca do 5 września, w trybie gotowości 13 godzinnym tj. 07:00-20:00 LT. Ponadto wystosowano do 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wniosek o przedstawienie warunków funkcjonowania 
operacyjnego niezbędnego do określenia lokalizacji przyszłej bazy stałej. Sprawa została skierowana do 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego.  
 

 
 
 
Spośród 17 podjętych uchwał: 

 12 zostało zrealizowanych, 
 5 uchwał jest w trakcie realizacji. 

 
1. WYDZIAŁ  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ 
1) Uchwała Nr XVIII/350/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalina - uchwała 
zrealizowana - obniżone stawki za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych 
Miasta Koszalina obowiązywały w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. 

2) Uchwała Nr XIX/355/2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 
Spółki z o.o.   w Koszalinie na lata 2020-2023 - uchwała w trakcie realizacji – Zadania realizowane są 
w kolejnych latach od 2020 do 2023 ze środków własnych Spółki.  

 
3) Uchwała Nr XX/378/2020 z dnia 17.09.2020 w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy 

Miasta Koszalin lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku 
pracy - uchwała zrealizowana – z zasobu mieszkaniowego wydzielono 11 lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do wynajmowania na czas stosunku pracy.  

4) Uchwała Nr XXII/402/2020 z dnia 22.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Koszalinie - uchwała zrealizowana -  
wdrożono do stosowania na terenie Miasta nowe stawki opłat abonamentowych. 

5) Uchwała Nr XXIV/410/2020  z dnia 2.12.2020 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej 
dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2021 - uchwała w trakcie realizacji – 
określone przez Radę Miejską stawki dotacji zostały wdrożone do rozliczeń w 2021 roku.  

6) Uchwała Nr XXIV/411/2020 w z dnia 2.12.2020 w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Miasta Koszalin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych 
ogródków działkowych oraz przeprowadzania kontroli i sposobu rozliczania dotacji - - uchwała 
w trakcie realizacji – Trzy Rodzinne Ogrody Działkowe złożyły wnioski o udzielenie dotacji celowej. 
Przygotowane zostały umowy na udzielenie dotacji. 

 7) Uchwała Nr XXVI/426/2020 z dnia 17.12.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i 

V. Polityka gospodarcza, gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska 
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przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Miasto Koszalin - uchwała zrealizowana - zmieniono trasę linii autobusowej nr 6 oraz wprowadzono 
nowe zapisy warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

 

2. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA  
1) Uchwała Nr XVI/309/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2020 roku - uchwała 
zrealizowana - w ramach realizacji programu:  oddano do adopcji 124 psy i 107 kotów, 
wykastrowano 54 psy i wysterylizowano 56 suk, wykastrowano 39 kocurów i wysterylizowano 59 
kocic, elektronicznie oznakowano 130 psów i 108 kotów, wysterylizowano 209 kocic i 98 kocurów 
wolno żyjących w mieście, wykastrowano 10 psów i wysterylizowano 36 suk, których właścicielami 
są osoby zamieszkałe w Koszalinie, zakupiono 1.540,00 kg karmy dla kotów wolno żyjących.  

2) Uchwała Nr XVI/310/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Koszalina – uchwała zrealizowana – regulamin został opublikowany 
w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2433. Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem 
nadzorczym stwierdził nieważność § 20 ust. 2.  

3) Uchwała Nr XVI/316/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu 
kąpielowego na terenie Gminy Miasto Koszalin w roku 2020 - uchwała zrealizowana - na wniosek 
organizatora kąpieliska ZOS Sp. z o. o. wyznaczono kąpielisko na zbiorniku retencyjnym na rzece 
Dzierżęcince przy ul. Sybiraków w Koszalinie. Kąpielisko funkcjonowało w okresie od 15 czerwca do 31 
sierpnia 2020 r. 

4) Uchwała Nr XX/373/2020 z dnia 17.09.2020 w sprawie przyjęcia „Planu Budowy Ogólnodostępnych 
Stacji Ładowania dla Gminy Miasto Koszalin” - uchwała w trakcie realizacji - do 31 marca 2021 r. 
Energa Operator SA zobligowana jest do wybudowania wraz z uruchomieniem 54 punktów ładowania 
zgodnie z Planem Budowy Ogólnobudowlanych Stacji Ładowania dla Gminy Miasto Koszalin 
stanowiącym załącznik do Uchwały. 

5) Uchwała Nr XX/379/2020 z dnia 17.09.2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin 
przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin 
realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo – uchwała zrealizowana 
- zainteresowane Gminy podjęły uchwały, a następnie w dniu 26.11.2020 r. zostało zawarte 
porozumienie międzygminne dotyczące współdziałania przy realizacji zadania  polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin. 

6) Uchwała Nr XXIV/417/2020 z dnia 2.12.2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Koszalina - uchwała zrealizowana - do Regulaminu wprowadzono nowe 
regulacje w zakresie łącznego zbierania i odbierania odpadów zielonych oraz ulegających 
biodegradacji w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej oraz określono sposób odbioru frakcji 
selektywnej w workach w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej. Nowe zasady wdrożono 
do stosowania na terenie Miasta.  

7) Uchwała Nr XXVI/427/2020 z dnia 17.12.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała 
zrealizowana – wdrożono do stosowania na terenie Miasta nowe zasady w zakresie wyposażenia 
mieszkańców w pakiety worków na odpady selektywnie zbierane. 

8) Uchwała Nr XXVI/428/2020 z dnia 17.12.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Koszalin - uchwała zrealizowana – w związku z utratą z dniem 31.12.2020 r. mocy uchwały 
nr V/107/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Koszalin, konieczne było podjęcie nowej uchwały wyznaczającej aglomerację. Przedmiotową uchwałą 
Rady Miejskiej w Koszalinie wyznaczono aglomerację Koszalin o równoważnej liczbie mieszkańców – 
135 004 RLM  położoną w Gminie Miasto Koszalin i powiecie koszalińskim, w województwie 
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zachodniopomorskim z oczyszczalnią w Koszalinie. Aglomerację tworzą miejscowości: Koszalin 
(Gmina Miasto Koszalin), Kretomino (Gmina Manowo), Dobre, Stoisław, Mścice (Gmina Będzino). 

 
 
3. WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI  
Uchwała Nr XXIV/413/2020 z dnia 2.12.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia 
od usunięcia pojazdu – uchwała w trakcie realizacji - uchwała została opublikowana w Dz.U. Woj. 
Zachodniopomorskiego poz. 5708, ustalone przez Radę Miejską stawki są stosowane w 2021 roku.   

 
4. WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW KLUCZOWYCH I WSPIERANIA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Uchwała Nr XVIII/328/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie udzielenia Województwu 
Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej (dotacja celowa – połączenie kolejowe Koszalin – Mielno) 
– uchwała zrealizowana – w dniu 01.06.2020 r. została podpisana umowa nr UW/284/PIK/305/20 
PIK.2JP/2020 z dnia 01.06.2020 r. pomiędzy Miastem Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim 
w sprawie udzielenia dotacji celowej. Pomoc finansowa w 2020 roku została przekazana przez Miasto 
w łącznej kwocie 207.894,56 zł.  

 
 

 
 
Podjęto 2 uchwały, które zostały zrealizowane: 
 
BIURO  BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO  
1) Uchwała Nr XVIII/334/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej 

w Koszalinie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu 
Koszalińskiego na lata 2020-2023 - uchwała zrealizowana - Rada Miejskiej w Koszalinie delegowała 
Radnego Marcina Waszkiewicza do pracy we wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Koszalina i Powiatu Koszalińskiego w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty 
Koszalińskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 
zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2023. 

2) Uchwała Nr XXII/390/2020 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Jawornik Polski na usunięcie skutków powodzi błyskawicznej z dnia 26 czerwca 2020 r. - uchwała 
zrealizowana - samorząd koszaliński udzielił z budżetu miasta na 2020 rok Gminie Jawornik Polski 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie usuwania 
skutków powodzi błyskawicznej. Gmina Jawornik Polski otrzymaną pomoc przeznaczyła na remont 
drogi gminnej w miejscowości Hucisko Jawornickie. Całkowity koszt robót budowlanych, jaki poniosła 
gmina na odbudowę tej drogi wyniósł - 491 836,69 zł. 

 
 
 
Spośród 28 podjętych uchwał: 

 26 zostało zrealizowanych, 
 2 uchwały są w trakcie realizacji, 

 
 
 

VII Gospodarka budżetowa, finansowa  oraz podatkowa 

VI Porządek publiczny 
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1. WYDZIAŁ   FINANSOWY  
 
 9 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok: 

- Nr XIV/266/2020 z dnia 30.01.2020 
- Nr XV/274/2020 z dnia 9.04.2020 
- Nr XVII/323/2020 z dnia 23.04.2020 
- Nr XVIII/329/2020 z dnia 28.05.2020 
- Nr XIX/367/2020 z dnia 18.06.2020 
- Nr XX/376/2020 z dnia 17.09.2020 
- Nr XXII/388/2020 z dnia 22.10.2020 

- Nr XXIV/405/2020 z dnia 26.11.2020  
- Nr XXVI/430/2020 z dnia 17.12.2020 
Uchwały zrealizowane - przekazywane na bieżąco dysponentom budżetu Miasta w celu realizacji 
zadań i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.  

 9 uchwał w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036:  
Nr XIV/267/2020 z dnia 30.01.2020 
Nr XV/275/2020 z dnia 9.04.2020 
Nr XVII/324/2020 z dnia 23.04.2020 
Nr XVIII/330/2020 z dnia 28.05.2020 
Nr XIX/368/2020 z dnia 18.06.2020 
Nr XX/377/2020 z dnia 17.09.2020 
Nr XXII/389/2020 z dnia 22.10.2020 

Nr XXIV/406/2020 z dnia 26.11.2020   
Nr XXVI/431/2020 z dnia 17.12.2020 
Uchwały zrealizowane - przekazywane na bieżąco dysponentom budżetu Miasta w celu realizacji 
zadań i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.  
 

Uchwała Nr XIV/268/2020 z dnia 30.01.2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmieniona 
chwałą Nr XVII/322/2020 z dnia 23.04.2020 oraz Uchwałą Nr XIX/369/2020 z dnia 18.06.2020 r. – 
uchwała zrealizowana – w 2020 roku obligacje komunalne zostały wyemitowane w liczbie 35.000 
szt. o wartości nominalnej po 1.000 zł. każda, na łączną kwotę 35.000.000 zł.  

 Uchwała Nr XXIV/414/2020 z dnia 2.12.2020  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 
2021 rok wraz z uchwałą Nr XXVI/442/2020 z dnia 17.12.2020 w sprawie sprostowania omyłek 
pisarskich w opublikowanej uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok – 
uchwała w trakcie realizacji – uchwała została przekazana dysponentom finansowy w celu 
realizowania zadań z zachowaniem kwot określonych w uchwale.  
 

 Uchwała Nr XXIV/415/2020 z dnia 2.12.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Koszalina na lata 2021-2036 - uchwała w trakcie realizacji – uchwała została przekazana 
dysponentom finansowy w celu realizowania zadań z zachowaniem kwot określonych w uchwale. 

 

2. WYDZIAŁ  KSIĘGOWOŚCI  
 

1) Uchwała Nr XVIII/331/2020 z dnia 28.05.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej – uchwała zrealizowana - uchwała została opublikowana w dniu 04.06.2020 r. w Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego pod poz. 2703 i weszła w życie dnia 19. 06.2020 r.  
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2) Uchwała Nr XXII/387/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - – uchwała zrealizowana - 
uchwała została opublikowana w dniu 29.10.2020 r. w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego pod 
poz. 4721 i weszła w życie dnia 13.11.2020 r. 

 
3. BIURO  RADY   MIEJSKIEJ  

1) Uchwała Nr XVIII/351/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Tysiąclecia" w zakresie gospodarności i celowości 
wydatkowania środków finansowych za 2019 r. – uchwała zrealizowana – zarządzeniem 
Prezydenta Miasta określono zasady prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli- jednostek 
pomocniczych Miasta Koszalina.  

2) Uchwała Nr XXIV/420/2020 z dnia 2.12.2020  sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Lechitów” w zakresie gospodarności i celowości 
wydatkowania środków finansowych za 2019 rok – uchwała zrealizowana – w toku kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości a protokół z kontroli przekazano do wiadomości Radzie Osiedla. 

 
 
 
 
Spośród 11 podjętych uchwał: 

 9 zostało zrealizowanych, 
 2 uchwały w trakcie realizacji. 

 
1. WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ, PROMOCJI  I  TURYSTYKI  
 
1) Dwie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmiany uchwały 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Koszalin: 
Nr  XIV/264/2020 z dnia 30.01.2020 r. oraz Nr XIX/356/2020 z dnia 18.06.2020 r. - Uchwały 
zrealizowane – uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 
w 2020 r. pod poz. 1150, 3385. W wyniku realizacji uchwały mieszkańcy zgłosili 73 projekty w ramach 
Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, z których 23 projekty będą realizowane w 2021 roku.   

2) Uchwała Nr XVI/319/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii 
Europejskiej w Koszalinie - uchwała zrealizowana - konsultacje przeprowadzone od 8.09 
do 30.11.2020 r., za pomocą 4 technik: geoankieta – (561 respondentów), spotkanie otwarte (45 
mieszkańców), punkt konsultacyjny (uwagi zgłosiły 33 osoby), spotkanie on-line na platformie Zoom 
oraz portalu facebook.com/KoszalinskieKonsultacje.  

3) Uchwała Nr XXVI/429/2020 z dnia 17.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Koszalińskiego Budżetu 
Obywatelskiego oraz zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami miasta Koszalin - uchwała w trakcie realizacji - uchwała została opublikowana w Dz. 
Urz. Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 r. pod. poz. 462. Na podstawie uchwały do 21 
marca 2021 r. zgłoszone zostały 97 projekty do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie 
przeprowadzana jest ocena projektów. 

 
 
 
 

VII. Uchwały proceduralne i organizacyjne 
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2. BIURO RADY MIEJSKIEJ 
1) Uchwała Nr XIX/370/2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli 

w Koszalinie, zmieniona uchwałą Nr XXI/382/2020 z dnia 13.10.2020 r.  – uchwała w toku realizacji. 
Termin wyborów do Rad Osiedli został wyznaczony na dzień 6 czerwca 2021 roku. 

2) Uchwała Nr XX/380/2020 z dnia 17.09.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji 
Wyborczej do Rad Osiedli – uchwała zrealizowana. Do ordynacji wyborczej wprowadzono 
zryczałtowane stawki diet za pracę w osiedlowych komisjach wyborczych podczas wyborów do rad 
osiedli.    

 3) Uchwała Nr XX/381/2020 z dnia 17.09.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów 
Osiedli Miasta Koszalina - uchwała zrealizowana. W Statutach Osiedli ustalono pięcioletnią kadencję 
organów Osiedla. 

4) Uchwała Nr XXII/396/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/441/2017 
Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz 
wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koszalinie, przewodniczących i członków Zarządu 
Osiedli, członków Rad Osiedli oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady 
Miejskiej w Koszalinie - uchwała zrealizowana. W uchwale ustalono wysokość diet członków Zarządu 
Osiedla w okresie pomiędzy wygaśnięciem kadencji i wyborami do rad osiedli. 

5) Uchwała Nr XXIV/418/2020 z dnia 2.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów 
Osiedli Miasta Koszalina - uchwała zrealizowana. W uchwale określono kompetencje Zarządów 
Osiedli na czas pełnienia funkcji w okresie od wygaśnięcia kadencji rady osiedla do dnia wyborów.  

6) Uchwała Nr XXIV/419/2020 z dnia 2.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu 
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Koszalina” - uchwała zrealizowana. Do Regulaminu 
wprowadzono zmiany polegające na ustaleniu liczby osób wnioskujących o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Koszalina w ilości 300 mieszkańców oraz wykreślono zapis o zakończeniu 
rozpatrywania wniosku po wydaniu negatywnej opinii przez Zespół Konsultacyjny.  

 
 


