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Informacja Prezydenta Koszalina
z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej
(11 listopada – 3 grudnia 2021 roku)

Finanse
Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina Zarządzeniami z 26 listopada
2021 roku i 30 listopada 2021 roku oraz umową z Komendą Miejskiej Straży Pożarnej w Koszalinie,
zawierającymi zwiększenie planu dochodów i wydatków o 1.644.908,27 zł.

Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji
celowych na 2021 rok.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na dofinansowanie zakupu defibrylatora
na niezbędne naprawy samochodów służbowych

+ 6.000 zł,
+ 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby
uprawnione oraz wypłatę zasiłków okresowych
– 115.025 zł,
na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
+ 31.123,50 zł.
Dział 855 Rodzina
na realizację rządowego programu państwa w wychowywaniu dzieci („500+”)
+ 1.269.300 zł,
na realizację rządowego programu „Za życiem,” oraz wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego
+ 430.996,84 zł,
na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
+ 1.141,93 zł,
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne
+ 6.371 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2021 rok wynosi:
plan dochodów 781.499.920,16 zł, plan wydatków 825.620.300,16 zł, a deficyt 44.120.380
zł.

Inwestycje
15 listopada prezydent Piotr Jedliński wraz z prezesem Towarzystwa Kolei Wąskotorowej w Koszalinie,
Pawłem Gajdzicą podpisali umowę na naprawę torowiska. Zakres robót obejmuje między innymi:
wymianę podrozjazdnic, wykorytowanie podsypki i zabudowie nowej tłuczniowej oraz podbiciu
rozjazdów i oprofilowaniu podsypki. Całość robót ma być zakończona za miesiąc, a koszt wykonania
to 129 759,38 zł.

Zakończono rewitalizację Parku im. T. Kościuszki. Zakres prac obejmował: wymianę nawierzchni alejek
parkowych, montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze), przebudowę sieci
oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem nowych lamp. Dzięki rewitalizacji i modernizacji terenu
parku, miasto otrzymało nową przestrzeń zachęcającą do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wartość
zadania to ponad 3 mln zł.
Zakończono budowę drogi tymczasowej ulicy Austriackiej (cztery odcinki), z płyt żelbetowych o łącznej
długości 489 m.

Gospodarka nieruchomościami
I.

Prezydent Miasta Koszalina wydał 3 zarządzenia w sprawie:
 1 zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości
oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 118/33,
przeznaczonej pod drogę,
 1 zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości
oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 118/36,
przeznaczonej pod drogę,
 1 zarządzenie w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0010
miasta Koszalina (działki ewidencyjne nr 23/19 i nr 23/21).

II.

Ogłoszono 6 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych położonych w Koszalinie przy ul. Topolowej (obręb nr 0029, działki nr, nr: 474/9,
474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18).

III.

Przeprowadzono 1 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 1 nieruchomości
niezabudowanej położonej w Koszalinie w pobliżu ul. Słowiańskiej (obręb nr 0023, działka nr 266).
W wyniku przetargu ustalono nabywcę nieruchomości.

IV. Zawarto 4 umowy notarialne w sprawie:
 wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0052 działką ewidencyjną nr 7/13 o
powierzchni 0,0519 ha,
 nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działkami
ewidencyjnymi nr 1/18, 1/26, 1/27 o łącznej powierzchni 6,3820 ha od osoby prawnej z
przeznaczeniem pod drogi publiczne,
 nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0006 działką
ewidencyjną nr 9/78 o powierzchni 0,3781 ha od osoby prawnej z przeznaczeniem pod drogę.
 odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 działką
ewidencyjną nr 221/10 o powierzchni 0,0729 ha od osoby prawnej i osób fizycznych z
przeznaczeniem pod drogę.
Prezydent Miasta wydał 3 zarządzenia w sprawie:


2 – przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej
w Koszalinie, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz
podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną
do sprzedaży,



1 – przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej
w Koszalinie przy ul. Karola Szymanowskiego na rzecz jej użytkownika wieczystego i podania do

publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do
sprzedaży.
Zawarto 1 umowę w formie aktu notarialnego, dotyczącą:


1 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika
wieczystego

Prezydent Miasta Koszalina wydał 7 zarządzeń w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości
położonych w Koszalinie z przeznaczeniem na lokalizację: istniejących schodów zewnętrznych i
wystawy sklepowej, dojścia dojazdu do nieruchomości sąsiedniej, istniejącego blaszanego garażu,
dwustronnej podświetlanej tablicy reklamowej, dwóch tablic reklamowych oraz na cele rekreacyjnowypoczynkowe i zieleńce.
Wystawiono 159 faktur VAT.
Zawarto 1 umowę dzierżawy.
Wydano 9 zgód na zajęcie terenu.

Edukacja
1. Weryfikacja i zatwierdzanie aneksów wrześniowych do projektów arkuszy organizacyjnych szkół,
przedszkoli oraz placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022.
2. Wydawanie zgód na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach w związku z zakażeniem wirusem
SARS-Cov-2.

Kultura
11 listopada prezydent Piotr Jedliński uczestniczył w uroczystościach związanych ze 103. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego na pl Zwycięstwa
23 listopada na I piętrze Galerii Ratusz odbył się wernisaż prac uczniów i absolwentów Zespołu Szkół
Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie pt. „Tkaniną malowane”. Pokazane prace powstały w
pracowni tkaniny artystycznej, prowadzonej przez p. Małgorzatę Zelek, która zajęła się też produkcją i
aranżacją prezentowanej wystawy. Podczas wernisażu mogliśmy zobaczyć ułamek wyjątkowej, barwnej i
ekspresyjnej twórczości utalentowanej młodzieży z koszalińskiego „Plastyka”. Gospodarzem spotkania
był Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. Wystawa prezentowana będzie do 10
stycznia 2022 r.
26 listopada w Filharmonii Koszalińskiej odbył się koncert symfoniczny, podczas którego wystąpił
koszaliński artysta Mateusz Kowalski. Wydarzenie było ważnym punktem obchodzonego Roku
Koszalińskiej Kultury. Tego wieczoru zostało zaprezentowane koszalińskiej publiczności polskie
prawykonanie koncertu gitarowego „Ink Dark Moon” autorstwa Joby’iego Talbota. Wykonywany on był
do tej pory dwukrotnie - w Londynie i Stambule. Do grupy tych miast dołączył Koszalin, przez co koncert
wpisał się na listę najważniejszych wydarzeń polskiego świata gitarowego i muzycznego. Występ był
okazją do wręczenia przez Andrzeja Kierzka, zastępcę prezydenta miasta, statuetki Artysta Roku
Mateuszowi Kowalskiemu, który został wyróżniony tą nagrodą w 2019 roku. Z powodu sytuacji
epidemicznej, a tym samym odwołaniu XII Gali Koszalińskiej Kultury, artysta odebrał nagrodę dopiero
teraz.

29 listopada w Galerii Ratusz na II p. odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Sztuka na Pomorzu”
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin-Słupsk oraz Okręg Szczecin. Swoją obecność tego
dnia zaznaczyli: Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta, Bożena Kaczmarek, radna Rady
Miejskiej w Koszalinie, a także artyści, zaproszeni goście oraz media. Zaprezentowane prace towarzyszyły
obchodom 110-lecia powołania do życia w królewskim Krakowie Związku Polskich Artystów Plastyków.
Wcześniej prace było można oglądać w Świdwinie, Międzyzdrojach oraz Szczecinku. Kuratorkami
wystawy zostały Prezes ZPAP Okręg Koszalin- Słupsk Ewa Miśkiewicz-Żebrowska i artystka, animatorka
kultury oraz członkini ZPAP Okręg Szczecin Magdalena Tyczka. Zbiorową wystawę można oglądać do 15
stycznia 2022 r.

Sport
13 listopada Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowało, na terenie
„MotoParku” przy ul. Gnieźnieńskiej 8A, sportową imprezę biegową pn. „Bieg Niepodległości”. W biegu
na dystansie 5 kilometrów udział wzięło 87 biegaczek i biegaczy. W imieniu Prezydenta Koszalina w
imprezie wziął udział Sekretarz Tomasz Czuczak.
16 listopada prezydent Piotr Jedliński spotkał się w ratuszu z młodymi szczypiornistami ze Szkoły
Podstawowej nr 18 i ich trenerką, którzy wygrali ogólnopolski turniej „Ręczna na Orliku 2021”, promujący
grę w piłkę ręczną i przeznaczony dla dzieci interesujących się tą dyscypliną sportu. W meczu finałowym,
który rozegrany został w Kielcach, koszalińska drużyna pokonała ekipę gospodarzy z województwa
świętokrzyskiego. Prezydent Miasta pogratulował odniesionego sukcesu, wręczając drobne upominki i
życząc kolejnych sportowych sukcesów.
17 listopada Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Koszalinie, po raz piętnasty zorganizowało Mistrzostwa Bowlingowe pod hasłem „Mistrz Kręgla”. Impreza
odbyła się pod patronatem Prezydenta Koszalina w Centrum Rozrywki MK Bowling w Galerii „Kosmos”
w Koszalinie. Udział w zawodach wzięli reprezentanci zaprzyjaźnionych placówek Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Specjalnych Ośrodków SzkolnoWychowawczych. Podczas imprezy obecny był prezydent Piotr Jedliński, który wziął również udział w grę
w kręgle.
1 grudnia Prezydent Koszalina gościł w swoim gabinecie zawodniczki Koszalińskiego Klubu Karate
Kyokushin, medalistki tegorocznych Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Karate Kyokushin, wraz z
trenerem. Prezydent Miasta pogratulował odniesionych sukcesów i życząc kolejnych medali wręczył
drobne upominki.

Inne
19 listopada odbyło się seminarium pn. „Turystyka biznesowa na obszarze transgranicznym”. Celem
szkolenia było zapoznanie z podstawowymi aspektami turystyki biznesowej i potencjałem jej rozwoju.
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 22 osoby, w tym
właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawiciele samorządów. Webinarium
poprowadziła dr Marta Sidorkiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka książki pt. „Turystyka
biznesowa”. Treść szkolenia stanowiła inspirację do zaimplementowana zdobytej wiedzy do
prowadzonej przez uczestników działalności zawodowej.
30 listopada odbyło się seminarium pn. „Zmiany w przepisach podatkowych w 2022 roku”. Celem
szkolenia było przybliżenie zmian i założeń Polskiego Ładu. 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 37 osób, w tym właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz
przedstawiciele samorządów. Webinarium poprowadził Marcin Kucharek, samodzielny specjalista ds.
księgowo-podatkowych z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Progres. +
21 listopada każdego roku obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji prezydent Piotr
Jedliński przekazał listy gratulacyjne i podziękowania za pracę pracownikom Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie oraz Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie. Na stronie www.koszalin.pl
zostały zamieszczone podziękowania Prezydenta Miasta kierowane do pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i
integracji społecznej.
Z związku przypadającym w listopadzie Ogólnopolskim Dniem Seniora, prezydent Piotr Jedliński
przekazał życzenia seniorom Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie, Dziennego Domu
Pogodna Jesień „ Senior+”, Dziennego Domu Pomocy „ Złoty Wiek” oraz Klubu „Senior +”.
Dom Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie znalazł się wśród pięciu domów z województwa
zachodniopomorskiego wyróżnionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wyróżnienie „za wkład
w budowę systemu wsparcia i pomocy dla osób potrzebujących w województwie
zachodniopomorskim” oraz za „kompetencje zawodowe, profesjonalizm oraz zaangażowanie” odebrała
Grażyna Sienkiewicz, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras”. Nagrodę wręczono podczas
uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie.
W związku z sytuacją covidową w mieście, prezydent Piotr Jedliński zaapelował 23 listopada do
koszalinian o większą odpowiedzialność. - Wczoraj zajęliśmy niepokojące pierwsze miejsce w Polsce
pod względem liczby zachorowań na koronawirusa na 10 tysięcy mieszkańców. Codziennie wykrywanych
jest kilkaset przypadków, wczoraj sześć osób zmarło. Dlatego apeluję do koszalinian, by szczepili się
przeciwko tej chorobie. Zachowujmy dystans, używajmy maseczek i dezynfekujmy dłonie – apelował
prezydent.
23 listopada został rozstrzygnięty konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową. Zwycięska kartka będzie
oficjalną kartką Prezydenta Miasta, która zostanie rozesłana do przedstawicieli miast partnerskich,
administracji rządowej, jednostek samorządowych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i
mediów. Konkurs skierowany był do osób niepełnosprawnych do 25 roku życia zamieszkałych w
Koszalinie. Zwycięzcom konkursu, autorom dwóch projektów, zostały przyznane karty podarunkowe na
zakupy o wartości 500 zł brutto każda. Otrzymali je Konrad Dobosz ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego na ul. Rzecznej w Koszalinie oraz Julia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 17.
19 listopada, z okazji 30-lecie koszalińskiej Straży Miejskiej, z przedstawicielami funkcjonariuszy na
specjalnej uroczystości spotkał się sekretarz Tomasz Czuczak.
24 listopada prezydent Piotr Jedliński i Katarzyna Macko, skarbnik miasta, podczas programu w cyklu
RatuszTV przedstawili mieszkańcom miasta założenia przyszłorocznego budżetu.

Opracował:
Robert Grabowski
Rzecznik Prasowy
3 grudnia 2021 r.

Piotr Jedliński

