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INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KOSZALINIE  

W 2019 ROKU 

 

 

Rada Miejska w Koszalinie podjęła w 2019 roku 228 uchwał, w tym: 

 17 uchwał miało charakter sprawozdawczy, 

 4 stanowiły apele i stanowiska 

 207 uchwał przekazano do realizacji, w tym:  

 - 181 uchwał powierzono do wykonania Prezydentowi Miasta,  

 - 26 uchwał powierzono do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej.   

 

Spośród 26 uchwał przekazanych do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej: 

 8 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 2018 rok, 

 7 dot. rozpatrzenia petycji,  

 4 dot. rozpatrzenia skarg, 

 1 dot. zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020 – 2023 

 4 dot. wyboru łaników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2020 

– 2023. 

 

Spośród 181 uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania Prezydentowi Miasta: 

 148 uchwał zostało zrealizowanych,  

 31 uchwał jest w toku realizacji, 

 2 uchwały nie zostały zrealizowane. 

 

Uchwały Rady Miejskiej w 2019 roku realizowane były w zakresie następujących zagadnień: 

 

 

 

Spośród 9 podjętych uchwał: 

 7 zostało zrealizowanych, 

 2 uchwały są w trakcie realizacji. 

 

Zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej w sprawie: 

1) określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Koszalina – Uchwała 

Nr III/38/2019 z 24.01.2019, 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

 przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Władysława IV, Akademickiej, 

Staszica i Jana Pawła II w Koszalinie - Uchwała Nr IV/66/2019 z 28.03.2019, 

 dla terenu Wodnej Doliny w Koszalinie - Uchwała Nr IX/176/2019 z  19.09.2019, 

3) odmowy ustalenia lokalizacji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi przy 

Al. Monte Cassino w Koszalinie - Uchwała Nr VI/131/2019 z 23.05.2019, 

I Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami i geodezja 
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4) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata  2019-2033 – Uchwała 

Nr IX/166/2019 z  19.09.2019, 

5) udzielenia dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty 

budowlane przy wieży widokowej na Górze Chełmskiej w Koszalinie - Uchwała Nr X/196/2019 z  

24.10.2019,  

6) bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów - Uchwała Nr IV/64/2019 z 28.03.2019.  

 

W toku bieżącej pracy realizowane są uchwały w sprawie:  

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Sarzyno” w Koszalinie - Uchwała Nr V/91/2019 z 25.04.2019, 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie - Uchwała Nr XII/241/2019 z 28.11.2019. 

 

 

 

 

Spośród 72 podjętych uchwał:  

 67 zostało zrealizowanych, 

 5 uchwał jest w trakcie realizacji. 

 

Zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej w sprawie: 

1) przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Uchwała Nr III/42/2019 

z 24.01.2019 

2) uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli – Uchwała 

Nr III/35/2019 z 24.01.2019 

3) wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Koszalin współdziałania z jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach 

Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 - Uchwała Nr IV/73/2019 z 28.03.2019 

4) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane – Uchwała 

Nr IV/74/2019 z 28.03.2019. 

5) 33 uchwały z dnia 25.04.2019 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla: 

 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Koszalinie - uchwała Nr V/94/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 7  w Koszalinie - uchwała Nr V/95/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie – uchwała Nr V/96/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 9 im. Bursztynek w Koszalinie - uchwała Nr V/97/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie – uchwała Nr V/98/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 11 w Koszalinie – uchwała Nr V/99/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 12 w Koszalinie – uchwała Nr V/100/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 13 Mała Akademia w Koszalinie – uchwała Nr V/101/2019, 

II Edukacja 
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 Dyrektora Przedszkola nr 14 w Koszalinie – uchwała Nr V/102/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Koszalinie – uchwała Nr V/103/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 16 w Koszalinie – uchwała Nr V/104/2019,  

 Dyrektora Przedszkola nr 19 w Koszalinie – uchwała Nr V/105/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 20 w Koszalinie – uchwała Nr V/106/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 21 w Koszalinie – uchwała Nr V/107/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 22 w Koszalinie – uchwała Nr V/108/2019,  

 Dyrektora Przedszkola nr 34 w Koszalinie – uchwała Nr V/109/2019,  

 Dyrektora Przedszkola nr 35 w Koszalinie – uchwała Nr V/110/2019,  

 Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie – uchwała Nr V/111/2019, 

 Dyrektora Przedszkola nr 37 w Koszalinie – uchwała Nr V/112/2019, 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie – uchwała 

Nr V/113/2019,  

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie – uchwała Nr V/114/2019,  

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie – 

uchwała Nr V/115/2019, 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie – uchwała 

Nr V/116/2019,  

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego  w Koszalinie – uchwała Nr V/117/2019, 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie – uchwała Nr V/118/2019, 

 Dyrektora Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Koszalinie – uchwała Nr V/119/2019, 

 Dyrektora Pałacu Młodzieży w Koszalinie – uchwała Nr V/120/2019,  

 Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie – uchwała Nr V/121/2019, 

 Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie – uchwała Nr V/122/2019,  

 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie – uchwała Nr V/123/2019, 

 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie – uchwała Nr V/124/2019,  

 Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie – uchwała Nr V/125/2019, 

 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Koszalinie – uchwała 

Nr V/126/2019. 

6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 

Koszalin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych - uchwała została 

zrealizowana przez dyrektorów szkół podstawowych - Uchwała Nr VI/138/2019 z 23.05.2019 

7) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – Uchwała Nr VII/151/2019 z  18.06.2019 

8) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koszalinie wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie – Uchwała Nr VII/152/2019 z 18.06.2019.  

9) przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Uchwała Nr VII/153/2019 

z 18.06.2019. 

10) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych - Uchwała 

Nr VII/154/2019 z 18.06.2019. 
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11) 6 uchwał z dnia 19.09.2019 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla: 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie – uchwała Nr IX/182/2019 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie – 

uchwała  

Nr IX/183/2019  

 Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie – uchwała  

Nr IX/184/2019  

 Dyrektora Przedszkola nr 23 „Stokrotka” w Koszalinie – uchwała Nr IX/185/2019 

 Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie – uchwała 

Nr IX/186/2019  

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie – 

uchwała  

Nr IX/187/2019. 

12) wskazania Urzędu Miejskiego w Koszalinie jako wykonującego zadania centralnego 

zamawiającego w przypadku zamówień udzielanych w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych - Uchwała 

Nr IX/180/2019 z 19.09.2019 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku 

realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli - Uchwała Nr IX/181/2019 z 19.09.2019. 

14) uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycielom szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin –Uchwała Nr X/205/2019 z  24.10.2019. 

15) 14 uchwał z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przekształcenia: 

 dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois 

w Koszalinie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie – 

uchwała Nr X/207/2019, 

 dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego 

w Koszalinie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 

w Koszalinie – uchwała Nr X/208/2019, 

 Zespołu Szkół  nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie, w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Lema w Koszalinie – uchwała Nr X/209/2019,  

 dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie w czteroletnie  VI 

Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie – uchwała Nr X/210/2019, 

 dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego 

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Stanisława Staszica w Koszalinie – uchwała Nr X/211/2019,  

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne 
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wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – uchwała 

Nr X/212/2019, 

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w pięcioletnie Technikum Zawodowe nr 1 

wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – uchwała 

Nr X/213/2019,  

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Handlowego  wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w pięcioletnie Technikum Handlowe wchodzące w skład 

Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – uchwała Nr X/214/2019, 

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie w pięcioletnie Technikum Budowlane wchodzące  

w skład Zespołu - uchwała Nr X/215/2019, 

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie w pięcioletnie Technikum Zawodowe nr 2 

wchodzące w skład Zespołu Szkół  nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie – uchwała 

Nr X/216/2019, 

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektronicznego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w pięcioletnie Technikum Elektroniczne 

wchodzące w skład  Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie – uchwała 

Nr X/217/2019, 

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektrycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w pięcioletnie Technikum Elektryczne wchodzące w 

skład Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie – uchwała 

Nr X/218/2019,  

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego  wchodzącego w skład  Zespołu  

Szkół  nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie w pięcioletnie  Technikum Samochodowe – 

uchwała Nr X/219/2019,  

 dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie w pięcioletnie Technikum Mechaniczne 

wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie – uchwała 

Nr X/220/2019 

16) upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich 

w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – uchwała 

Nr XIII/253/2019 z 19.12.2019. 

17) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie wspólnej obsługi przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin oraz nadania statutu – uchwała 

Nr XIII/254/2019 z 19.12.2019.  

 

W trakcie realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Koszalin współdziałania z Samorządem 

Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego 

w ramach Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Uchwała 
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Nr IV/72/2019 z 28.03.2019, 

2) zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Uchwała 

Nr VII/160/2019 z 18.06.2019, 

3) zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Uchwała 

Nr X/204/2019 z  24.10.2019, 

4) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane – Uchwała Nr 

XIII/251/2019 z 19.12.2019,  

5) trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji  dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – Uchwała Nr XIII/252/2019 z 19.12.2019.  

 

 

Spośród 34 podjętych uchwał: 

 25 zostało zrealizowanych, 

 9 uchwał jest w trakcie realizacji. 

 

Zrealizowana zostały uchwały w sprawie 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów – Uchwała 

Nr III/36/2019 z 24.01.2019, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Koszalin na lata 2016-2020" - Uchwała Nr III/37/2019 z 24.01.2019, 

3) przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-

2021” - Uchwała Nr IV/58/2019 z 28.03.2019, 

4) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasto Koszalin - 

Uchwała Nr IV/65/2019 z 28.03.2019, 

5) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych i niedziałających w celu osiągniecia zysku na zadania inne niż określone w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz 

kontroli wykonania zleconego zadania - Uchwała Nr V/82/2019 z 25.04.2019,  

6) przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022 – Uchwała 

Nr V/83/2019 z 25.04.2019, 

7) zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie -  Uchwała 

Nr V/84/2019 z 25.04.2019, 

8) udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej: 

 na podstawie uchwały  Gmina Miasto Koszalin udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z przeznaczeniem  na dofinansowanie filmów zgłoszonych do Zachodniopomorskiego 

Funduszu Filmowego „Pomerania Film” - Uchwała Nr V/87/2019 z 25.04.2019, 

 na podstawie uchwały udzielono dotacji celowej  w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie wymaganego wkładu własnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie 

w projektach realizowanych w ramach RPO 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 600 000 zł.  

III. Kultura, sport, opieka społeczna oraz spawy obywatelskie 
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 przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika 

w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej – 

wymagany wkład własny 400 000 zł). Dotacja została wykorzystana w części na cele określone w 

umowie a niewykorzystana kwota w wysokości 643 462,75 zł została zwrócona do budżetu 

Miasta Koszalina - Uchwała Nr VI/129/2019 z dnia 23.05.2019.   

 na podstawie uchwały udzielona została pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 200.000 

zł. z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej 

i wykonanie zadaszenia nad wejściem i dojazdem do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy 

i Chorób Płuc przy ul. Niepodległości 44-48 w Koszalinie  oraz wymianę drzwi wejściowych na 

drzwi automatyczne. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona zgodnie z umową - 

Uchwała Nr IX/167/2019 z 19.09.2019, 

 04.04.2019 r.  zawarta została umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim na przekazanie dotacji 

celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie 

zakupu unitu stomatologicznego z wyposażeniem w wysokości 99 800 zł. Sprawozdanie z 

realizacji zadania przedłożone zostało w dniu 25.07.2019 r. a dotacja została wydatkowana i 

rozliczona zgodnie z umową - Uchwała Nr IV/63/2019 z 28.03.2019, 

 na podstawie umowy z dnia 25.06.2019 r. z Województwem Zachodniopomorskim udzielona 

została dotacja celowa na pokrycie operatorowi – Przewozom Regionalnym Spółka z o.o. 

Zachodniopomorski Oddział rekompensaty z tytułu realizowania połączenia kolejowego na 

trasie Koszalin – Mielno – Koszalińskie. W 2019 roku Miasto na realizację zadania przekazało 203 

112,18 zł - Uchwała Nr VI/132/2019 z 23.05.2019, 

9) przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - Uchwała Nr VI/135/2019 

z 23.05.2019, 

10) zmieniająca  uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” - Uchwała 

Nr VII/147/2019 z 18.06.2019, 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” 

w Koszalinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

i trybu ich pobierania - Uchwała Nr VII/149/2019 z 18.06.2019,  

12) uzupełnienia składu spośród radnych Rady Miejskiej w Koszalinie do pracy w Gminnej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie - Uchwała Nr IX/177/2019 z 19.09.2019,  

13) przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań publicznych  z zakresu administracji 

rządowej, wynikających z art. 30 ust. 2 i 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej - Uchwała Nr IV/68/2019 z 28.03.2019, 

14) określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków jego 

najbliższej rodziny zaproszonych przez Gminę Miasto Koszalin do osiedlenia się na terenie 

Koszalina - Uchwała Nr IV/69/2019 z 28.03.2019, 

15) przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokali  mieszkalnych dla rodziny 

repatriantów: Nr IV/70/2019 z 28.03.2019 oraz Nr VI/137/2019 z 23.05.2019, 

16) określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku (aktualizacji zadań i wysokości środków finansowych na ich 

realizację Rada Miejska dokonała uchwałami: Nr VII/159/2019 z dnia 18.06.2019 r., 
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Nr XI/225/2019 z dnia 12.11.2019 r., Nr XII/244/2019 z dnia 28.11.2019 r. ) – Uchwała 

Nr IV/71/2019 z dnia 28.03.2019 r., 

17) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości – Uchwała 

Nr VIII/162/2019 z  8.07.2019.  

 

W trakcie realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej w sprawie:  

 

1) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin 

– Uchwała Nr XII/232/2019 z 28.11.2019,  

2) określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasta Koszalin – Uchwała 

Nr XII/233/2019 z 28.11.2019,  

3) przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2020 roku – Uchwała 

Nr XII/240/2019 z 28.11.2019, 

4) przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów 

- Na podstawie uchwał z dnia: 28.11.2019 r. - Nr XII/242/2019 i Nr XII/243/2019, 19.12.2019 r. - 

Nr XIII/255/2019,  

5) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 

rok – Uchwała Nr X/191/2019 z  24.10.2019, 

6) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – Uchwała 

Nr X/192/2019 z 24.10.2019, 

7) przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby    niepełnosprawnej” – edycja 

2019-2020 - Uchwała Nr XI/226/2019 z 12.11.2019.  

 

 

 

 

Spośród 30 podjętych uchwał: 

 19 zostało zrealizowanych, 

 9 uchwał jest w trakcie realizacji, 

 2 uchwały nie zostały zrealizowane. 

 

Zrealizowane zostały uchwały w sprawie:  

1) zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Koszalina” i niektórych innych uchwał 

Uchwała Nr IV/61/2019 z 28.03.2019, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Miasta Koszalin na lata 2017-2021 - Uchwała Nr IV/62/2019 z 28.03.2019, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych, które zawarły 

z Gminą Miasto Koszalin porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego - Uchwała 

Nr V/78/2019 z 25.04.2019, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 

w Koszalinie  oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów - Uchwała Nr V/79/2019 z 25.04.2019, 

V. Polityka gospodarcza, gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska 
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5) zniesienia formy ochrony przyrody - Uchwała Nr V/80/2019 z 25.04.2019, 

6) zmieniająca 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 przewoźników z  przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin - Uchwała 

Nr VII/150/2019 z 18.06.2019, 

7) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Koszalin - Uchwała Nr VIII/164/2019 

z 08.07.2019, 

8) pozbawienia części ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia 

do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu - Uchwała Nr IX/72/2019 

z 19.09.2019, 

9) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Koszalinie na lata 2019-

2022 - Uchwała Nr IX/170/2019 z 19.09.2019, 

10) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta 

Koszalin - Uchwała Nr IX/171/2019 z 19.09.2019, 

11) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta 

Koszalin – Uchwała Nr IX/171/2019 z 19.09.2019, 

12) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu – Uchwała 

Nr IX/173/2019 z 19.09.2019, 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Koszalin 

lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy – 

Uchwała Nr IX/174/2019 z 19.09.2019, 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 

w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów - Uchwała Nr IX/175/2019 z 19.09.2019, 

15) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 

w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów - Uchwała Nr X/139/2019 z 24.10.2019, 

16) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Koszalina w 2019 roku - Uchwała Nr IV/60/2019 z 28.03.2019, 

17) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta 

Koszalin” – Uchwała Nr V/85/2019 z 25.04.2019, 

18) określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Koszalin w roku 

2019 – Uchwała Nr V/86/2019 z 25.04.2019, 

19) opinii o lokalizacji kasyna gry w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 20-24  zostały przekazane 

wnioskodawcom w celu dalszego prowadzenia spraw związanych z ubieganiem się 

o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry - Uchwały Rady Miejskiej Nr V/92/2019 oraz 

Nr V/93/2019 z 25.04.2019. 
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W toku realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej w sprawie: 

1) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na 

rok 2020 – Uchwała Nr XII/231/2019 z 28.11.2019,  

2) 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 Nr XIII/250/2019 z 19.12.2019,  

3) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Koszalin porozumienia międzygminnego 

w sprawie przekazania do zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych 

powstałych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., realizującej zadania publiczne Gminy Miasto Koszalin - 

Uchwała Nr X/190/2019 z 24.10.2019, 

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

tej opłaty – Uchwała Nr XII/234/2019 z 28.11.2019, 

5) ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

– Uchwała Nr XII/235/2019 z 28.11.2019, 

6) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- Uchwała 

Nr XII/236/2019 z 28.11.2019, 

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej – Uchwała Nr XII/237/2019 z 28.11.2019, 

8) 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 Nr XII/246/2019 z 28.11.2019,  

9) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok – Uchwała 

Nr XIII/249/2019 z dnia 19.12.2019 r.  

 

Niezrealizowane zostały następujące uchwały w sprawie: 

1) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta 

Koszalin została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca  2019 r. z uwagi na uchybienia proceduralne w 

zakresie opiniowania projektu uchwały. Po uzyskaniu wymaganych prawem opinii Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Koszalina został 

uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 września 2019 roku - Uchwała Nr VI/130/2019 z 

23.05.2019 . 

 

2) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina – została 

unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 

grudnia 2019 r. z uwagi, między innymi, na nieuwzględnienie w regulaminie odpadów 

niebezpiecznych oraz wprowadzenie słowniczka pojęć stanowiącego modyfikację definicji 

ustawowych. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina został 



  REALIZACJA UCHWAŁ 

 
 

114 
 

ponownie przedstawiony Radzie Miejskiej i uchwalony w dniu 17.04.2020 roku - Uchwała Nr 

XII/247/2019. 

 

 

 

 

Podjęto 1 uchwałę, która jest w trakcie realizacji: 

 

1) w sprawie uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2019 - 2023 pn. "Bezpieczny Koszalin” - Uchwała Nr 

IV/59/2019 z 28.03.2019. 

 

 

 

Spośród 30 podjętych uchwał: 

 25 zostało zrealizowanych, 

 5 uchwały są w trakcie realizacji, 

 

W ramach gospodarki finansowej zrealizowanych zostało 8 uchwał w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2019 rok: 

1) Nr III/39/2019 z dnia 24.01.2019  

2) Nr IV/44/2019 z dnia 28.03.2019 

3) Nr V/88/2019 z dnia 25.04.2019  

4) Nr VI/133/2019 z dnia 23.05.2019  

5) Nr VII/145/2019 z dnia 18.06.2019 

6) Nr IX/178/2019 z dnia 19.09.2019 

7) Nr X/197/2019 z dnia 24.10.2019  

8) Nr XII/229/2019 z 28.11.2019 

Na podstawie uchwał dokonano zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2019 rok oraz 

poinformowano realizatorów budżetu o wprowadzonych zmianach.  

 

oraz 9 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata  

2019 – 2033: 

1) Nr III/40/2019 z dnia 24.01.2019  

2) Nr IV/45/2019 z dnia 28.03.2019 

3) Nr V/89/2019 z dnia 25.04.2019  

4) Nr VI/134/2019 z dnia 23.05.2019 

5) Nr VII/146/2019 z dnia 18.06.2019 

6) Nr VIII/163/2019 z dnia 08.07.2019 

7) Nr IX/179/2019 z dnia 19.09.2019  

8) Nr X/198/2019 z dnia 24.10.2019 

9) Nr XII/230/2019 z 28.11.2019  

VII Gospodarka budżetowa, finansowa  oraz podatkowa 

 

VI Porządek publiczny 
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Na podstawie uchwał dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2033 oraz 

poinformowano realizatorów zadań  o zakresie wprowadzonych zmian.  

 

Ponadto zrealizowane zostały uchwały w sprawach:  

1) emisji obligacji komunalnych – Uchwała Nr IV/46/2019 z 28.03.2019, 

2) trybu prac na projektem uchwały budżetowej – Uchwała Nr IV/47/2019 z 28.03.2019,  

3) w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, 

odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej - Uchwała Nr IV/48/2019 z 28.03.2019, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów  i osób 

uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publiczne – Uchwała Nr X/199/2019 z 

24.10.2019, 

5) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli prawidłowości 

przygotowania oraz realizacji wycinki drzew i krzewów  pod inwestycję pn. Osiedlowy Park 

Wypoczynkowy na Osiedlu Unii Europejskiej - Uchwała Nr XIII/258/2019 z 19.12.2019, 

6) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Koszalinie z kontroli Zespołu Szkół Nr 

10 w zakresie celowości wydawania środków własnych za lata 2017-2018 - Uchwała Nr 

VI/141/2019 z 23.05.2019, 

7) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla 

„Śródmieście” w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 

2018 rok - Nr VII/158/2019 z dnia 18.06.2019, 

8) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla 

„Raduszka” w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 

r. - Nr X/221/2019 z  24.10.2019.  

 

W toku realizowane są uchwały w sprawie:  

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina – Uchwała 

Nr X/194/2019 z 24.10.2019, 

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   na terenie Miasta Koszalina 

- Uchwała Nr X/195/2019 z 24.10.2019,  

3) sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok - Uchwała Nr XII/238/2019 z 

28.11.2019,  

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036 - Uchwała Nr 

XII/239/2019 z 28.11.2019, 

5) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie   z kontroli realizacji 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Koszalina w 2018 roku. 
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Spośród 5 podjętych uchwał: 

 5 zostało zrealizowanych. 

 

Zrealizowane zostały uchwały w sprawie:   

1) odwołania Skarbnika Miasta Koszalina stosunek pracy ze Skarbnikiem Miasta Panią Janiną 

Ciesiołkiewicz został rozwiązany z dniem 31 marca 2019 r. - Uchwała Nr IV/49/2019 z 28.03.2019, 

2) powołania Skarbnika Miasta Koszalina - z dniem 1 kwietnia 2019 r. został nawiązany stosunek 

pracy na podstawie powołania z Panią Katarzyną Macko - Uchwała Nr IV/50/2019 z  28.03.2019, 

3) 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 Nr IV/67/2019 z 

28.03.2019,  

4) nawiązania partnerskich stosunków między miastami Koszalin i Troki - Uchwała Nr VII/161/2019, 

5) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - Uchwała Nr VII/155/2019 z 

18.06.2019.  

 

Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie zostały przekazane w terminie 7 dni do organów nadzoru: 

Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Wszystkie 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

VII. Uchwały proceduralne i organizacyjne 

 


