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Informacja Prezydenta Koszalina  

z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej 

(7 maja  - 3 czerwca 2022 roku) 

 

 

Finanse 
 

Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina dwoma Zarządzeniami Nr 

620/2044/22 z dn. 20 maja 2022 roku oraz Nr 626/2060/22 z dn. 31 maja 2022 roku, zawierającymi 

zwiększenie planu dochodów i wydatków o 2.087.173,19 zł.  

Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji 

celowych oraz z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy.  

 

Dział 750 Administracja publiczna  

na refundację wynagrodzeń dla osób nadających numery PESEL  

obywatelom Ukrainy          +13.381,80 zł, 

na usługi fotograficzne niezbędne do nadania numeru PESEL                 +29.025,00 zł, 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

na prowadzenie i utrzymanie punktów zbiorowego zakwaterowania               +430.000,00 zł, 

 

Dział 758 Różne świadczenia 

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem              

i wychowaniem dzieci z Ukrainy                  +445.060,00 zł, 

                         

Dział 852 Pomoc społeczna  

na wypłatę zasiłków okresowych                     +15.000,00 zł, 

na wsparcie zadań aktywnego starzenia „Senior+”                                                  +155.520,00 zł, 

na realizację rządowego programu „Za życiem”                                                                +20.370,00 zł, 

na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania    +93.968,00 zł, 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

na pomoc dla repatriantów, tj. na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące utrzymanie  +30.724,68 zł, 

                     

Dział 855 Rodzina 

na realizację rządowego programu „Za życiem”                    +4.123,71 zł, 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (500.000 zł)                 

i Filharmonii Koszalińskiej (350.000 zł)                 +850.000,00 zł.

                   

 

 

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2022 rok wynosi:  

plan dochodów 703.297.175,27 zł, plan wydatków 795.377.175,27 zł, a deficyt  92.080.000 ,00 

zł. 



 

 

Inwestycje 
 

30 maja Rada Ministrów ogłosiła wyniki naboru wniosków w ramach Drugiej Edycji Rządowego Funduszu 

„Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych. Z trzech zgłoszonych wniosków przez Gminę Miasto 

Koszalin dofinansowanie otrzymały dwa projekty drogowe: 

 „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta 

do ul. Wołyńskiej” 

Zakres inwestycji: Długość odcinka około 1,15 km. Przebudowa i rozbudowa jezdni –wprowadzenie po 

2 pasy ruchu dla każdego kierunku ruchu; przebudowa i budowa trzech skrzyżowań 

na skrzyżowania typu rondo z ulicami: BoWiD, Inwestorską i Wołyńską/ Ekonomiczną. Projektowane 

ronda o dwóch pasach ruchu; przebudowa i budowa chodników; przebudowa i budowa zjazdów; 

budowa zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; budowa pętli autobusowej; budowa drogi 

dojazdowej; budowa miejsc postojowych; przebudowa i budowa drogi rowerowej; budowa kanału 

technologicznego; przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego; budowa doświetlaczy 

na przejściach dla pieszych; przebudowa i budowa odwodnienia ulicznego; usunięcie kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną; przebudowa wodociągu; zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej; 

przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz sieci teleinformatycznej; wprowadzenie nowej 

organizacji ruchu; zagospodarowanie zielenią i małą architekturą. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2024 r. 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 33.210.000,00 

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 3.210.000,00 

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 9,67 % 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 30.000.000,00 

 Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 

w Koszalinie 

Zakres inwestycji: Remont obiektu mostowego obejmuje: przygotowanie, zabezpieczenie 

i organizację placu budowy w tym organizację ruchu kolejowego i kołowego i kosztami zajęcia terenu 

kolejowego; roboty rozbiórkowe elementów drogi oraz istniejącego obiektu inżynierskiego i jego 

wyposażenia wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki; zabezpieczenie istniejących mediów i urządzeń 

sieci; wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa, nawierzchni jezdni oraz chodników, 

odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego; montaż elementów wyposażenia ulic; remont 

podpór, ustroju nośnego i płyt przejściowych w zakresie odtworzenia, uzupełnienia zbrojenia i betonu; 

wykonanie izolacji obiektu; odwodnienie płyty pomostu; wykonanie dylatacji na obiekcie; wykonanie kap 

chodnikowych z betonu zbrojonego i nawierzchnio-izolacją oraz odciążającymi kanałami 

technologicznymi; montaż elementów zabezpieczających, m.in. balustrad na obiekcie, balustrad 

wygradzających poza obiektem, barier ochronnych, osłon przeciwporażeniowych; umocnienie skarp pod 

obiektem; badania laboratoryjne i próbne obciążenia obiektu mostowego. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2023 r. 



 

 

Gospodarka nieruchomościami 
 

I. Prezydent Miasta Koszalina wydał 6 zarządzeń: 

 2 zarządzenia w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0029 miasta Koszalina (działka nr 411/1)  

oraz w obrębie ewidencyjnym nr 0046 (działka nr 16/16), 

 1 zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości 

oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 907/11, 

przeznaczonej 

pod drogę,  

 1 zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa własności 

nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działką ewidencyjną  

nr 283/10, przeznaczonej pod drogę, 

 1 zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0028 działką ewidencyjną nr 

616/8, 

 1 zarządzenie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu 

nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości oznaczonej w 

obrębie ewidencyjnym nr 0043 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 14/3 o powierzchni 0,0111 

ha wydzielonej pod drogę publiczną. 

 

II. Ogłoszono 7 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności 7 nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej przy ul. Inwestorskiej z przeznaczeniem pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, 

składami 

i magazynami, zabudowę usługową (obręb nr 0024 działki nr, nr: 64/3, 64/6, 64/9, 64/11, 64/14, 64/15 

i 64/18). 

 

III. Zawarto 3 umowy notarialne w sprawie: 

 wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy 

Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 

działkami ewidencyjnymi  nr 283/8 i nr 283/9, wydzielonej pod drogę publiczną, 

 odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby fizycznej prawa własności 

nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 działką ewidencyjną nr 907/11, 

przeznaczonej pod drogę publiczną, 

 sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w pobliżu ul. Śliwkowej 

(obręb 

nr 0028 działka nr 616/6). 

 

I   Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 

 

- wydano decyzji w sprawie przekształcenia – 1 

- wydano zgód na wykreślenie z księgi wieczystej hipotek przymusowych - 5 

     

II. Opłaty adiacenckie i planistyczne 

 

 - wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich –  12 

 - wydano decyzji w sprawie opłat planistycznych - 3 

Sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców. 

Przeprowadzono 1 regulację stanu prawnego nieruchomości.  



 dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 363 150,00 zł 

 ( w tym faktyczne wpływy w związku ze sprzedażą ratalną): 210 960,00 zł, 

udzielona bonifikata przy sprzedaży lokali:  219 150,00 zł,  

 ilość wniosków o wykup lokali które wpłynęły:  5 . 

 

   

I. Prezydent Miasta Koszalina wydał 13 zarządzeń w tym: 

 

 1 zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości, położonej przy  

ul. Generała Józefa Hallera w Koszalinie (obręb nr 0046 działka nr 16/12) w celu tymczasowego 

składowania materiału tj. humusu; 

 7 zarządzeń w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych 

w Koszalinie z przeznaczeniem na lokalizację mobilnego punktu sprzedaży lodów, ogródka 

gastronomicznego oraz cele: rekreacyjno - wypoczynkowe i zieleńce, docieplenie ściany 

budynku; 

 1 zarządzenie w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0053 działka nr 161/26 

przy ul. Południowa); 

 3 zarządzenia w sprawie wyłączenia z zarządzania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0013 działki nr 94/2 i nr 

2/44 przy ul. Belgijskiej; obręb nr 0013 działki nr 92/2, 

nr 1/89 i nr 1/26; obręb nr 0019 działka nr 689/43 przy ul. Księżycowej); 

 1 zarządzenie w sprawie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Gminy Miasto Koszalin 

na lata 2022-2024; 

 

II. Wystawiono 189 faktur VAT.  

 

III. Zawarto 7 umów dzierżaw. 

 

IV. Zawarto 7 umów użyczenia.  

 

V. Wydano 20 zgód na zajęcie terenu. 

 

VI. Prezydent Miasta Koszalina wydał:  

 

 1 decyzje w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg 

i Transportu w Koszalinie, w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto 

Koszalin (obręb nr 0028 działki nr 58/7 i nr 58/8 ulica Zielona). 

 

  

Edukacja 
 

Organizacja wychowania przedszkolnego i nauczania dla kolejnych dzieci uchodźców z Ukrainy.  

 

Udział prezydenta Piotra Jedlińskiego i jego zastępcy Przemysława Krzyżanowskiego w obchodach 

jubileuszu 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego (27 maja).  

 

Udział Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcy prezydenta miasta w obchodach jubileuszu 45-lecia 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (2 czerwca). 

  

Udział Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcy prezydenta miasta w uroczystości zakończenia nauki 

absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie (20 maja). 



 

Kultura   

 
2 czerwca prezydent Piotr Jedliński podpisał z Wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem umowy 

dotyczące wsparcia Gminy Miasta Koszalin w zakresie kultury. Fundusze z województwa 

zachodniopomorskiego wspomogą działalność Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, który 

otrzyma dotację w wysokości 500 tys. zł oraz Filharmonii Koszalińskiej w wysokości 350 tys. zł. BTD środki 

przeznaczy na produkcję i wystawienie nowych spektakli na terenie województwa oraz na organizację 

Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”. Natomiast wsparcie Filharmonii obejmuje koncerty 

wyjazdowe, łącznie 13 wydarzeń, które zorganizowane zostaną m.in. w Białogardzie, Darłowie, 

Kołobrzegu, Połczynie-Zdroju i Wałczu. Część z nich wykonanych zostanie w ramach 56. 

Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Podczas podpisania umowy obecny był także zastępca 

prezydenta Przemysław Krzyżanowski. 

 

9 maja na Rynku Staromiejskim rozpoczął się 6. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej „Filmoniada”. W 

kolorowym korowodzie, który przeszedł ulicami Koszalina, wzięły udział dzieci z koszalińskich szkół oraz 

przedszkoli. W inauguracji festiwalu wziął udział Jarosław Boberek, jedna z czołowych postaci polskiego 

dubbingu. Jego najpopularniejszą i najbardziej popisową rolą jest Kaczor Donald. Dubbingował także 

postać króla lemurów Juliana w filmie „Madagaskar” oraz nagrał utwór „Wyginam śmiało ciało” do tego 

filmu. Festiwal otworzył prezydent Piotr Jedliński. 

 

9 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej świętowano Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 

Dzień ten był także wstępem do obchodów Tygodnia Bibliotek, podczas którego biblioteki w całym kraju 

od niemal czterdziestu lat organizują dla swoich użytkowników spotkania, warsztaty i inne imprezy 

„okołoksiążkowe". W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia było „Biblioteka - świat w jednym 

miejscu". W uroczystości wziął udział zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski. Na koniec 

wysłuchano wykładu prof. Ewy Kołodziejek „O równości, empatii i polityce. Jak polszczyzna reaguje na 

zmieniający się świat". 

 

11 maja w Galerii Bałtyckiej w Centrum Kultury 105 odbył się wernisaż wystawy indywidualnej Jacka 

Maślankiewicza. Artysta uzyskał dyplom na Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w 1979 roku. 

Odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznaką „Zasłużony 

dla Kultury Polskiej”. Maluje od wczesnych lat dziecięcych pod kierunkiem Ojca - Artysty Malarza 

Ireneusza Maślankiewicza, a w czasie studiów - w pracowniach Jana Lisa, Bohdana Urbanowicza, 

Rajmunda Ziemskiego. W wernisażu wziął udział zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski. 

Wystawę można było oglądać do 29 maja 2022 r. 

23 maja,  w dniu 756. urodzin naszego miasta,  odbyło się spotkanie podsumowujące zakończone w 

maju br. obchody Roku Koszalińskiej Kultury – inicjatywy, która w swoim założeniu miała na celu podjęcie 

szeregu działań wspierających, promujących i integrujących koszalińskie środowisko artystyczne. W sali 

konferencyjnej koszalińskiego ratusza zgromadzonych gości powitał zastępca prezydenta Przemysław 

Krzyżanowski. Po krótkim wprowadzeniu, omówiona została prezentacja multimedialna podsumowująca 

działania podejmowane w koszalińskiej kulturze przez ostatnie 12 miesięcy. W dalszej części oddano 

głos artystom i osobom reprezentującym środowiska twórcze. W programie spotkania znalazły się także 

dwie wystawy, które wpisały  się zarówno w obchody Dni Koszalina, jak i działania realizowane w ramach 

RKK. Do Galerii Ratusz zaproszeni zostali Greta Grabowska i Waldemar Jarosz, którzy otrzymali 

stypendium Miasta Koszalina z zakresu kultury, a prace które pokazali zainspirowane są zakątkami 

naszego miasta. 

 



 

Dni Koszalina 2022 r. 

27 maja odbył się wernisaż prac laureatów będący podsumowaniem 20. Edycji Międzynarodowego 

Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony – Poznajmy się 

bliżej 2022”. Jest to impreza cykliczna o charakterze lokalnym z akcentem międzynarodowym, która na 

stałe wpisała się w kalendarz kulturalny Koszalina. W wernisażu zaprezentowane zostały prace 

nagrodzone i wyróżnione. W wydarzeniu uczestniczył zastępca prezydenta Wojciech Kasprzyk. 

27 maja przy ulicy Bogusława II 2, przy której mieści się koszaliński Pałac Młodzieży, odbyła się impreza 

„Sztuka dla świata. Piknik Ekologiczny Pałacu Młodzieży”. Ulica znów miała się stać kolorowa, gwarna i 

wesoła. Jednak ze względu na warunki atmosferyczne - wiejący wiatr - zdecydowana większość atrakcji 

została przeniesiona do wnętrza Pałacu. Ci, którzy przyszli na imprezę, mogli wziąć udział grach i 

konkursach, sprawdzić swoje umiejętności w pracowniach plastycznych, czy też obejrzeć występy 

podopiecznych Pałacu. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski. 

27 maja odbyła się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej „Noc w Bibliotece. Szalone lata 70te”. Tego dnia 

biblioteka była wypełniona po brzegi, nie tylko miłośnikami tego miejsca, ale przede wszystkim wesołą 

i kolorową energią. Odbyły się: spotkanie autorskie, kiermasz rękodzieła, warsztaty plastyczne, prelekcje, 

pokazy filmowe, koncert wokalistów Teatru Variete Muza i szereg innych atrakcji, które sprawiły, że było 

wyjątkowo. Podczas wydarzenia obecny był zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski. 

27 maja w Filharmonii Koszalińskiej odbył się koncert symfoniczny z udziałem uczniów Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej 

wystąpiła pod dyrekcją Rafała Kaczmarczyka. Zaprezentowali się Hanna Gładysz, Tymoteusz Gobosz, 

Wiktoria Głąbała, Szymon Janiszewski, Julia Piotrowska, Jadwiga Ciszewska, Martyna Skuza i Borys 

Szczykutowicz. Słowo wiążące wygłosiła Lucyna Górska. Usłyszeć można było m.in. Koncert e-moll op. 

11 Fryderyka Chopina oraz arię z II aktu opery „Wesela Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta. W 

koncercie wziął udział prezydent Piotr Jedliński. 

28 maja w koszalińskim Amfiteatrze odbył się uroczysty koncert z okazji 35-lecia Zespołu Tańca 

Ludowego „Bałtyk”.  W koncercie wzięli udział obecni i byli członkowie zespołu, prowadzonego przez 

Bernadettę Durbacz. Zespół jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali folklorystycznych. 

W 2002 roku otrzymał Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w 

upowszechnianiu kultury ludowej. Wielokrotnie też był nagradzany przez Prezydenta Koszalina za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Aktualni tancerze 

Zespołu Tańca Ludowego „Bałtyk” to osoby w różnym wieku, połączone wspólną pasją propagowania 

polskiej kultury w folklorystycznym wydaniu. Koncert był tez okazją do wręczenia wyróżnień za specjalne 

zasługi dla miasta. Prezydent Piotr Jedliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kuriata wręczyli 

Koszalińskie Orły Bernadetcie Durbacz oraz Stefanowi Romeckiemu.  

 

Sport 

 
22 maja na parkingu na dachu Galerii Handlowej „Forum” przeprowadzono finałowy super odcinek 

specjalny samochodowego 11. Rajdu Koszalińskiego, którego organizatorem był Automobilklub 

Koszaliński. Startujące załogi rajdowe miały do pokonania trasę o długości 1,2 kilometra z podjazdami, 

zjazdami i kilkoma nawrotami. Zawody zgromadziły liczną grupę miłośników motorsportu. Oficjalnego 

otwarcia imprezy dokonał prezydent Piotr Jedliński. 

 

29 maja w ramach „Dni Koszalina” na placu przy Amfiteatrze odbyły się zawody strongmanów, którzy 

prezentowali swoje umiejętności w sześciu konkurencjach siłowych. Impreza zgromadziła liczną grupę 



publiczności, która dopingowała zmagania startujących zawodników. Również chętni i odważni spośród 

widzów mogli wziąć udział w konkurencji specjalnej. W imieniu Prezydenta Koszalina podczas imprezy 

obecny był jego zastępca Wojciech Kasprzyk. 

 

31 maja podpisano umowę z Międzyszkolnym Koszalińskim Klubem Sportowym „Żak” na 

dofinansowanie organizacji tegorocznej, jubileuszowej (20-lecie) edycji imprezy Festiwal Minikoszykówki 

– Camp 2022. Jest to jedna z największych młodzieżowych imprez koszykarskich w Polsce, w której 

zawsze udział biorą drużyny z całego kraju, zwykle łącznie około 500 uczestników, a jej główną siedzibą 

są obiekty Szkoły Podstawowej nr 3. Dofinansowanie tegorocznej edycji przez Gminę Miasto Koszalin 

wynosi 50.000 zł. MKKS „Żak” organizuje wspomnianą imprezę również przy wsparciu i dofinansowaniu 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Koszykówki. 

 

Inne 
 

10 maja w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 

Samorządowego S6 pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, prezydenta Koszalina. Podczas posiedzenia 

Zarząd przyjął sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2021 r., 

zaktualizowany projekt budżetu i planu działania na 2021 r. Zaproszeni na posiedzenie goście – 

przedstawiciele GDDKiA O. Szczecin i Gdańsk zdalnie przedstawili aktualny postęp prac związanych z 

przygotowaniem do realizacji i budową trasy w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. W 

chwili obecnej prace związane z budową pozostałych odcinków trasy S6 przebiegają zgodnie 

z harmonogramem i nie ma zagrożeń dla realizacji poszczególnych odcinków inwestycji znajdujących się 

w różnej fazie zaawansowania. Trasa ekspresowa S6 ma zostać oddana do użytku na całej długości od 

Szczecina do Gdańska do końca 2025 r. Jeśli chodzi o inwestycje najbliżej Koszalina: to środkowy odcinek 

obwodnicy Koszalina i Sianowa ma zostać oddany do użytku do końca 2023 r. a dodatkowy węzeł 

drogowy „Sianów Zachód” w okolicy miejscowości Gorzebądz – do końca 2022 r. Stowarzyszenie 

Samorządowe S6 powstało w 2013 r. w celu zabiegania o budowę drogi ekspresowej S6 w najszybszym 

możliwym terminie. Aktualnie Stowarzyszenie skupia 27 członków: gminy i powiaty z obszaru 

województw zachodniopomorskiego i pomorskiego leżące na terenie oddziaływania planowanej trasy 

ekspresowej S6. 

 

26 maja podpisane zostały listy intencyjne w sprawie przyszłego powierzenia Miastu Koszalin realizacji 

zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych. Listy zostały 

podpisane z miastami Kołobrzeg, Sławno i Darłowo. 

 

25 maja prezydent wystąpił w Studiu RatuszTV, podczas którego na żywo odpowiadał na zadane przez 

koszalinian pytania. Osią wystąpienia była rewitalizacja Śródmieścia. 

 

25 maja odbyło się seminarium „ABC zatrudniania cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem 

Ukraińców” Celem szkolenia było zapoznanie Beneficjentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu 

zatrudniania cudzoziemców. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze 

Euroregionu Pomerania w Koszalinie, działające w strukturach Wydziału Obsługi Inwestorów Kluczowych 

i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób, w 

tym właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawiciele samorządowi. Spotkanie 

poprowadził Łukasz Żak, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych internacjonalizacją 

przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników, a 

także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Podczas seminarium 

omówione zostały procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na 

terenie RP z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiany po nowelizacji przepisów w roku 2022 oraz przepisów 

dotyczących pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r.), podstawy legalnej pracy 



cudzoziemców w Polsce, zobowiązania podatkowe cudzoziemców oraz ubezpieczenia społeczne 

cudzoziemców pracujących w Polsce.  

Miasto udzieliło dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania polegającego na modernizacji 

infrastruktury wodociągowej dla ROD im. Marii Konopnickiej w wysokości 11.000 zł, na remont parkingu 

dla ROD Jamno w wysokości 15.000 zł, na remont ogrodzenia zewnętrznego terenu dla ROD im 

„Kwitnących Jabłoni” w wysokości 40.000 zł.  

17 maja w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie wicewojewoda 

zachodniopomorski Tomasz Wójcik oraz prezydent Piotr Jedliński podpisali umowy na realizację zadań 

w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022: „Zapewnienie 

funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” dofinansowanie w kwocie 116.640 zł oraz „Zapewnienie 

funkcjonowania Klubu Senior+” dofinansowanie w kwocie 38.880 zł. Otrzymana dotacja wykorzystana 

zostanie na bieżącą działalność Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior+” znajdującego się przy ul. 

Teligi 4, utworzonego w 2015 r. oraz Klubu Różany Zakątek „Senior+” przy ul. Łużyckiej 32, który powstał 

w 2020 r. 

Pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a firmą AGRO-BUD Mały Dólsk 2, została zawarta umowa na usuwanie 

barszczu Sosnowskiego z terenów stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, w administrowaniu 

Prezydenta Miasta i jednostek miejskich. Firma AGRO-BUD będzie wykonywała prace związane z 

usuwaniem barszczu Sosnowskiego metodą chemiczną i mechaniczną. 

 

1 czerwca koszalińskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodziło 75. rocznicę swojego powstania. W 

uroczystości zorganizowanej z tej okazji uczestniczył prezydent Piotr Jedliński ze swoim zastępcą 

Przemysławem Krzyżanowskim.  

 

27 maja prezydent Piotr Jedliński brał udział w sadzeniu 40 drzew na os. Unii Europejskiej i os. Wenedów. 

Towarzyszyły mu w tych pracach przedszkolaki. Do końca roku liczba ta wzrośnie do 600 nasadzeń. 

Poprzez zabawę edukujemy najmłodszych jak dbać o środowisko 

 

8 maja w okolicach kampusu Politechniki Koszalińskiej odbyły się uroczystości upamiętniające 

zakończenie II wojny światowej w Europie. W tzw. „Płomieniach Zwycięstwa” uczestniczył prezydent Piotr 

Jedliński, który był wśród osób, które zasadziły drzewko pokoju. Uroczystość została zakończona 

tradycyjnym podpaleniem pomnika „Ptaki” autorstwa Władysława Hasiora. 

 

10 maja przed pomnikiem Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy odbyła się uroczystość związana z Dniem 

Pioniera. Jest ona związana z rocznicą przybycia do Koszalina pierwszej grupy zorganizowanych 

osadników. Było to 10 maja 1945 r., a osadnicy pochodzili z Gniezna. W uroczystości uczestniczył 

wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski. 

 

18 maja przed pomnikiem gen. Władysława Andersa odbyły się uroczystości upamiętniające zdobycie 

Monte Cassino przez 2 Korpus Polski. W uroczystości uczestniczył wiceprezydent Przemysław 

Krzyżanowski. 

 

Katarzyna Macko, skarbnik Gminy Miasto Koszalin zajęła w tegorocznych Perłach Samorządu trzecie 

miejsce w kategorii Skarbnik Samorządu (miasto do 120 tysięcy mieszkańców). 

 

11 maja na terenie Ogrodów Działkowych ROD CAMP przy ul. Holenderskiej prezydent Piotr Jedliński 

wraz z Radą Osiedla Unii Europejskiej spotkał się z mieszkańcami Koszalina. Mieszkańcy Osiedla Unii 

Europejskiej uzyskali odpowiedzi na pytania, a także podzielili się obserwacjami i uwagami na temat 

funkcjonowania Koszalina. 

 



9 maja rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz 

Bohaterów Warszawy. Konsultacje zakończą się 31 maja. Wszystkie informacje o konsultacjach dostępne 

będą na stronie www.koszalin.pl/konsultacje oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu 

Miasta poświęconemu konsultacjom społecznym: 

https://www.facebook.com/KoszalinskieKonsultacjeSpoleczne  
 

 

 

Opracował: 

Robert Grabowski 

Rzecznik Prasowy 

3 czerwca 2022 r.                                 
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