
63 

 

Załącznik nr 1 

  

 

Zestawienie sektorowych programów rozwoju realizowanych  

i proponowanych w ramach poszczególnych celów strategicznych przyjętych w Strategii 

Rozwoju Koszalina  

 

Zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Koszalin, opisanym w rozdziale 5 Procedury 

wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030  dokumentu, 

instrument wdrażania Strategii stanowią sektorowe programy rozwoju.  Poprzez sektorowe programy 

rozwoju należy rozumieć dokumenty, które zostały przyjęte (lub zostaną przyjęte w przyszłości) w trybie 

uchwały lub na innej drodze uzyskały status obowiązujących, jak np.: strategia, program, plan czy 

studium. Dla prawidłowego funkcjonowania przyjętego systemu wdrażania niezbędna jest aktualizacja 

już realizowanych sektorowych programów rozwoju, jak również przygotowanie nowych.  

 

W celu właściwej koordynacji realizacji Strategii zostały one poniżej uszeregowane w ramach czterech 

celów strategicznych. W ramach realizacji dotychczasowej Strategii sukcesywnie wdrażano nowe 

programy rozwoju, co pozwoliło prowadzić efektywną i przemyślaną politykę rozwoju.  

 

Aktualnie obowiązujące dokumenty nie stanowią zamkniętego katalogu, wraz z cyklicznie 

przeprowadzanym monitoringiem Zespół ds. strategii będzie mógł wskazywać obszary, które powinny 

zostać objęte planowaniem.  

 

Spośród aktualnie obowiązujących dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym oraz  

finansowym istnieją takie, które służą realizacji wszystkich celów strategicznych i operacyjnych dlatego 

nie zostały dopisane do żadnego z poniższych zestawień. Do takich należy zaliczyć: 

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina 

2. Wieloletnią Prognozę Finansową  

3. Budżet Miasta 

 

Cel strategiczny:  Inteligentnie zrównoważone miasto 

Lp. Nazwa dokumentu 

Dokumenty realizowane  

1. Plan 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. 

2. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026 

3. Gminny Program opieki nad zabytkami na lata 2019-2023 

4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalin na lata 2021-2025 

5. Program usuwania azbestu z terenu miasta Koszalina 

6. Program ochrony środowiska miasta Koszalina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

7. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina 

8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 

Koszalina 

9. Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Koszalina 

10. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin 
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Cel strategiczny: Rozwinięta i społecznie odpowiedzialna gospodarka 

Lp. Nazwa dokumentu 

Dokumenty realizowane 

1.  Program współpracy miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Wieloletni program współpracy miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025 

Propozycje dokumentów 

1. Program wspierania przedsiębiorczości 

 

Cel strategiczny: Aktywni i kreatywni mieszkańcy 

Lp. Nazwa dokumentu 

Dokumenty realizowane 

1. Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2017-2021 

2. Program Ogólnopolska Karta dużej Rodziny 

3. Program Koszalińska Karta dużej Rodziny 

4. Program Koszalińska Karta Seniora 

5. Miejski Program na rzecz osób starszych na lata 2018-2022 

6. Miejski Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022 

7. Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Koszalina na lata 2021-2025 

8. Miejski Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2021-2025 

9. Miejski program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021 

10. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022 

11. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

Miasta Koszalina w latach 2021-2023 

12. Miejski Program wychodzenia i przeciwdziałania bezdomności na lata 2016-2020 

13. Miejski Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

14. Miejski program przeciwdziałania narkomanii 

15. Program rozwoju kultury „Koszalin 2018/2028” 

16. Program rozwoju sportu w Koszalinie w latach 2016-2020 

17. 
Program sektorowy rozwoju koszalińskiej oświaty 

18. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

na lata 2019-2023 – pn. ”Bezpieczny Koszalin” 

 

Cel strategiczny: Koszalin Centrum Pomorza 

Lp. Nazwa dokumentu 

Dokumenty realizowane 

1. Program Promocji Koszalina 

Propozycje dokumentów 

1. 
Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021-2030 

 

Przedstawione zestawienie sektorowych programów rozwoju w ramach czterech celów strategicznych 

stanowi listę otwartą i może być w razie konieczności modyfikowane i uzupełniane  

o nowe i aktualizowane dokumenty.  

 

 

 

 



65 

 

 

 

Załącznik nr 2  

 

 

Baza wskaźników monitorowania Strategii Rozwoju Koszalina 

 

 

 

Załącznik zawiera bazę wskaźników monitorowania Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030. Zostały 

one opracowane przez Zespół ds. Strategii Rozwoju Koszalina podczas prac nad tworzeniem Strategii. 

Przyjęte wskaźniki służą do oceny stopnia realizacji przyjętych celów strategicznych i operacyjnych. 

Obrazować będą dynamikę zmian zachodzących w poszczególnych sferach funkcjonowania Miasta 

poprzez porównanie wartości bazowych z danymi z kolejnych lat realizacji Strategii.  

 

Do monitorowania realizacji Strategii przyjęte zostały zarówno wskaźniki o charakterze ilościowym, 

opierające się na danych statystycznych, jak i również wskaźniki o charakterze jakościowym pochodzące 

z prowadzonych badań społecznych. W bazie wskaźników uwzględniono również wskaźniki opisowe, 

charakteryzujące działalność Urzędu oraz opisujące zjawiska i zmiany zachodzące  we wskazanym 

obszarze.  

 

Oprócz przyjętej i zawartej w załączniku bazy wskaźników poniżej przyjęte zostały wskaźniki 

demograficzne, które służą bieżącej ocenie ogólnych trendów demograficznych Koszalina, 

dane pozyskiwane będą z Banku Danych Lokalnych GUS.  

 

Zaproponowana baza wskaźników ma charakter otwarty i może być przez cały czas obowiązywania 

Strategii Rozwoju Koszalina zmieniana – modyfikowana i uzupełniana o kolejne wskaźniki w zależności 

od dostępności danych oraz zakresu ewentualnych zmian dokonywanych w przyjętych założeniach 

strategicznych. 
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WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE 

Wskaźnik  Konstrukcja wskaźnika / metodologia 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Źródło 
informacji 

Przyrost/ubytek osób w wieku  

15-39 lat na skutek migracji 

przypadający na tysiąc 

mieszkańców  

Grupa młodsza produkcyjna w wielu 15-39 charakteryzuje się największą mobilnością w 

strukturze społecznej. Dodatnie salda migracji w grupie wieku 15-39 odnotowują 

zwłaszcza duże ośrodki miejskie, z atrakcyjnym rynkiem pracy 

i możliwościami zamieszkania, kosztem innych, mniejszych i mniej atrakcyjnych gmin.  

Wskaźnik obliczany wg wzoru: 

(od liczby mieszkańców w grupie wiekowej 15-39 w roku sprawozdawczym 

odejmujemy liczbę mieszkańców w grupie wiekowej 15-39 w roku poprzednim)/ogólna 

liczba mieszkańców w roku sprawozdawczym *1000  

 

% - 9,9 BDL GUS  

Zmiana liczby ludności w okresie  

5 lat na 1000 ludności (w roku 

bazowym) 

Wskaźnik obrazuje tempo zmian demograficznych w Koszalinie. Na bilans stanu ludności 

bezpośredni wpływ mają następujące czynniki: wskaźnik przyrostu naturalnego, 

przeciętna długość życia, saldo migracji wewnętrznych 

i zewnętrznych. Koncentracja problemów społeczno-gospodarczych, technicznych, 

przestrzenno-funkcjonalnych powoduje szybszy proces wyludniania się miasta. 

szt. 106 235 BDL GUS  

Wskaźnik obciążenia 

demograficznego 

Liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat na 100 mieszkańców w wieku 15-64 lat 

zamieszkujących daną jednostkę. Wskaźnik obrazuje skalę obciążenia demograficznego 

społeczności, a w szczególności proces starzenia się ludności, przejawiający się 

stosunkiem liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. 

% 48,3 BDL GUS  
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 Cel operacyjny Wskaźnik Metodologia 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Źródło 

informacji 
Trend 

Inteligentnie zrównoważone miasto 

1. 

1.1. Rozwój atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

Pokrycie powierzchni miasta planami 

miejscowymi w stosunku do 

powierzchni wymaganej  

Udział sumy powierzchni objętej planami do 

pow. miasta - z wyłączeniem terenów lasów 

i zamkniętych (wojskowych) 

% 68 UM wzrost 

2. 
Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1 000 

mieszkańców 

Wskaźnik obliczany wg wzoru: 

Zasoby mieszkaniowe ogółem/ (liczba 

mieszkańców * 1 000) 

szt. 440,31 GUS wzrost 

3. 

1.2. Rozwój gospodarki 

zrównoważonej  

i przyjaznej 

środowisku 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów 

surowcowych 

Poziom obliczany wg wzoru wskazanego  

w rozporządzeniu: Poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia 

odpadów surowcowych (papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła) w ciągu roku 

% 36,2 UM wzrost 

4. 
Poziom zanieczyszczenia powietrza 

benzo(a)pirenem (B(a)P) 

Wskaźnik obliczany z uwzględnieniem: 

poziomu stężenia substancji B(a)P 

rzeczywistego i dopuszczalnego 

% 1002 UM spadek 

5. 
Działania podejmowane na rzecz 

poprawy klimatu akustycznego 
Wskaźnik opisowy UM wzrost 

6. 

Działania podejmowane na rzecz 

podnoszenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

Wskaźnik opisowy UM wzrost 

7. 
Udział terenów zielonych w ogólnej 

powierzchni miasta 

Wskaźnik obliczany z uwzględnieniem trzech 

rodzajów gruntów (ha) i powierzchni miasta 

(ha)  grunty leśne ogółem, grunty 

zadrzewione, zakrzewione, grunty 

rekreacyjno - wypoczynkowe 

% 38,4 UM/ZDiT constans 

8. 
1.3. Wspieranie rozwoju 

miasta inteligentnego 

Liczba projektów na rzecz rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego 
Wskaźnik opisowy UM wzrost 

                                                
1 Wartość za 2019 rok 
2 Wartość za 2019 rok 
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 Cel operacyjny Wskaźnik Metodologia 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Źródło 

informacji 
Trend 

i sprawnej 

komunikacji 

9. 

1.4. Rozwój 

zintegrowanego 

wewnętrznie i 

zewnętrznie układu 

komunikacyjnego 

Długość nowo wybudowanych dróg 
Długość nowo wybudowanych dróg w ciągu 

roku narastająco 
km 227,4 

ZDiT, 

Wydział 

Inwestycji 

wzrost 

10. Długość przebudowanych dróg 
Długość przebudowanych dróg w ciągu 

danego roku 
km 0,9 

ZDiT, 

Wydział 

Inwestycji 

wzrost 

11. 
Liczba miejsc postojowych na terenach 

miejskich 

Liczba miejsc postojowych na terenach 

miejskich narastająco 
szt. 11 551 ZDiT wzrost 

12. Długość ścieżek i tras rowerowych 

Wskaźnik obliczany z uwzględnieniem dróg 

rowerowych oznakowanych znakiem C-13, 

drogi z ruchem rowerowym po jednej stronie 

drogi pieszo- rowerowej , drogi użytkowane 

wspólnie przez pieszych i rowerzystów 

km 72,9 UM wzrost 

13. 
Liczba pasażerów transportu 

zbiorowego 

Liczba pasażerów korzystających  

z przewozów MZK w ciągu roku 
os. 13 612 000 ZDiT wzrost 

14. 

Liczba wozokilometrów i statkogodzin  

w komunikacji miejskiej 

 

Liczba wozokilometrów i statkogodzin  

w komunikacji miejskiej wykonywanych  

w ciągu roku, z czego: 

wozokilometr - przejazd jednego autobusu 

w ramach wykonywania Usług Przewozu  

na odcinku jednego kilometra, 

statkogodzina - wykonywanie kursów przez 

jeden statek w czasie jednej godziny, 

wliczając w to rozkładowe postoje na 

przystani, w ramach wykonywania Usług 

Przewozu. 

km/h 

3 110 000 

wozokilometrów 

 

830 

statkogodzin 

 

ZDiT wzrost 
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 Cel operacyjny Wskaźnik Metodologia 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Źródło 

informacji 
Trend 

15. 

 
Liczba nowo zarejestrowanych 

samochodów osobowych o napędzie 

elektrycznym 

Liczba nowo zarejestrowanych pojazdów  

o napędzie elektrycznym w ciągu roku  

wg ewidencji UM Koszalin 

szt. 9 UM wzrost 

Rozwinięta i społecznie odpowiedzialna gospodarka 

16. 

2.1. Wspieranie 

funkcjonowania  

i rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości  

 

Udział nowo zarejestrowanych 

podmiotów sektora kreatywnego w 

liczbie nowo zarejestrowanych 

podmiotów ogółem 

Wskaźnik określany na podstawie liczby 

zarejestrowanych podmiotów sektora 

kreatywnego w systemie REGON. 

Przedsiębiorstwa według PKD 2007: SEKCJA J 

dział 59, dział 60, SEKCJA M dział 71, dział 73, 

dział 74, SEKCJA R dział 90. 

% 6,83 UM wzrost 

17. 

Liczba podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących w rejestrze REGON w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik obliczany wg wzoru: 

podmioty gospodarki narodowej/ (liczba 

mieszkańców/ 1000) 

szt. 169 UM wzrost 

18. Stopa bezrobocia 
Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby 

ludności aktywnej ekonomicznie 
% 6,1 UM spadek 

19. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie 

brutto w Koszalinie stosunku do 

średniej krajowej 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

w Koszalinie w relacji do średniej krajowej 

(stały wskaźnik GUS) 

% 89,33 UM wzrost 

20. 

Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z 

tytułu podatków od osób fizycznych – 

PIT 

Udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych – PIT przekazywane przez 

Ministerstwo Finansów 

w mln zł 166,7 UM wzrost 

21. 

Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z 

tytułu podatków od osób prawnych – 

CIT 

Udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych – CIT przekazywane przez 

Ministerstwo Finansów 

w mln zł 10,3 UM wzrost 

                                                
3 Wartość za 2019 rok 
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 Cel operacyjny Wskaźnik Metodologia 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Źródło 

informacji 
Trend 

22. 

Liczba  przeprowadzonych akcji  

promujących przedsiębiorcze  postawy  

na etapie edukacji szkolnej 

Ilość akcji/wydarzeń/inicjatyw  

przeprowadzonych przez Miasto, jednostki 

podległe i IOB w ciągu roku skierowanych do 

uczniów koszalińskich szkół  

szt. -4 UM wzrost 

23. 
Liczba wspólnych przedsięwzięć 

lokalnych IOB 

Liczba wspólnych przedsięwzięć 

integrujących lokalne środowisko 

gospodarcze realizowanych przez miasto i 

lokalne IOB 

szt. -5 
UM/lokalne 

IOB 
wzrost 

24. 

2.2. Pozyskiwanie 

inwestorów krajowych  

i zagranicznych 

Powierzchnia miejskich terenów 

sprzedanych z przeznaczeniem pod 

inwestycje o funkcji produkcyjno – 

usługowej 

Łączna powierzchnia miejskich terenów 

sprzedanych w ciągu roku z przeznaczeniem 

pod inwestycje o funkcji produkcyjnej, 

usługowej, komercyjnej 

ha 13,23 UM constans 

25. 
Liczba firm powstałych w Podstrefie 

„Koszalin” SSSE 

Wskaźnik obliczany z uwzględnieniem: liczby 

nowych firm, które zakupiły teren w 

Podstrefie Koszalin SSSE w ciągu roku 

narastająco w stosunku do lat poprzednich 

szt.  

14 inwestorów 

zakupiło łącznie 

23 działki 

 

UM wzrost 

26. 

Liczba przedsięwzięć z zakresu promocji 

gospodarczej zrealizowanych w ciągu 

roku 

Wskaźnik obliczany z uwzględnieniem: udział 

lub organizacja targów, misji gospodarczych, 

konferencji, seminariów, spotkań oraz 

publikacje w wydawnictwach własnych i 

obcych 

szt. 11 UM wzrost 

27. 
2.3. Wspieranie rozwoju 

Koszalina jako 

innowacyjnego ośrodka 

biznesu i nauki 

Liczba patentów udzielonych przez 

UPRP (wynalazki oraz wzory użytkowe) 

Wynalazek zgłoszony to rozwiązanie 

określonego problemu mające charakter 

techniczny, zgłoszone do ochrony w 

odpowiednim urzędzie przyjmującym 

zgłoszenie, w celu uzyskania ochrony 

patentowej na dany wynalazek w danym roku 

szt. 26 BDL GUS Wzrost 

31. 

Liczba konferencji zorganizowanych 

przez wyższe uczelnie z udziałem 

przedstawicieli praktyki gospodarczej 

Suma konferencji zorganizowanych przez 

wyższe uczelnie, w których udział wzięli 

przedstawiciele praktyki gospodarczej  

w danym roku. 

szt. 5 Uczelnie Wzrost 

                                                
4 dotychczas nie był monitorowany 
5 dotychczas nie był monitorowany 
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 Cel operacyjny Wskaźnik Metodologia 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Źródło 

informacji 
Trend 

32. 
Ilość wspólnych projektów badawczych 

i rozwojowych  

Liczba projektów badawczych realizowanych 

przez przedstawicieli biznesu, uczelni  

i samorządu w danych roku. 

szt. - Uczelnie Wzrost 

Aktywni i kreatywni mieszkańcy 

33. 

3.1. Wspieranie rozwoju 

systemu edukacji 

Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty  

w porównaniu do średniej krajowej 

Średni wynik punktowy osiągnięty przez 

koszalińskie szkoły podstawowe ze 

sprawdzianu, w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto 

Koszalin / średni wynik punktowy w Polsce 

% 

Wyniki uzyskane 

z:  

j. polski 

60,72/59; 

matematyka 

46,54/46; 

j. angielski 

60,62/54 

j.niemiecki 

47,56/45 

UM constans 

34. 

Średni wynik zdawalności z egzaminu 

maturalnego w porównaniu do średniej 

krajowej 

Wskaźnik zdawalności egzaminu 

maturalnego w szkołach 

ponadpodstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin 

(obliczany wg wzoru: liczba osób, które zdały 

maturę x 100%/liczba osób zdających 

maturę)/wskaźnik zdawalności egzaminu 

maturalnego w Polsce 

% 87/74 UM constans 

35. 

3.2. Wspieranie działań 

społecznych 

Liczba osób, które skorzystały  

z projektów i programów realizowanych 

przez Centrum Usług Społecznych 

Wskaźnik określa liczbę osób, które 

skorzystały z projektów  

i programów (wsparcia, osłonowych, 

programów usług) realizowanych przez CUS 

os. 373 CUS wzrost 

36. 
Liczba realizowanych projektów, 

programów wsparcia i programów 

Wskaźnik określany na podstawie ilości 

projektów realizowanych przez  

CUS 

szt. 5 CUS wzrost 
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usług realizowanych przez Centrum 

Usług Społecznych 

37. 
Liczba miejsc w żłobkach publicznych i 

niepublicznych 

Liczba miejsc w żłobkach publicznych  

i niepublicznych w danym roku 

kalendarzowym  

szt. 1 490 UM constans 

38. 

Średniomiesięczna liczba miejsc 

dotowanych z budżetu miasta w 

żłobkach niepublicznych 

Średniomiesięczna liczba miejsc dotowanych 

z budżetu miasta w żłobkach niepublicznych 

w danym roku kalendarzowym 

szt. 660 UM constans 

39. 
Liczba stowarzyszeń i organizacji 

społecznych i fundacji 

Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych 

oraz fundacji, które ujęte zostały w Banku 

Danych Regionalnych w danym roku 

kalendarzowym 

szt. 534 
UM/ 

BDL GUS 
wzrost 

40. 

3.3. Koszalin jako 

akademickie centrum 

nauki i rozwoju na 

Pomorzu 

Liczba studentów koszalińskich szkół 

wyższych wobec liczby studentów  

w Polsce i województwie 

zachodniopomorskim 

Łączna liczba osób studiujących w danym 

roku akademickim (dane dla Koszalina) / 

liczba osób studiujących w danym roku 

akademickim w Polsce 

% 0,4/12,3 BDL GUS wzrost 

41. 

Liczba absolwentów koszalińskich szkół 

wyższych wobec liczby absolwentów  

w Polsce i województwie 

zachodniopomorskim 

Łączna liczba osób kończących studia w 

danym roku akademickim (dane dla 

Koszalina) / liczba osób kończących studia  

w danym roku akademickim w Polsce 

% 0,3/11,6 BDL GUS wzrost 

42. 
Liczba osób aktywizowanych w ramach 

współpracy szkoły – firmy 

Liczba osób aktywizowanych w ramach 

działań /inicjatyw wynikających z 

podpisanych porozumień o współpracy w 

ciągu roku kalendarzowego 

os. 100 UM wzrost 

43. 
3.4. Efektywna 

komunikacja z 

mieszkańcami 

Liczba osób głosujących na projekty   

w danej edycji KBO w podziale na 

poszczególne osiedla 

Liczba osób, które oddały swój głos na 

projekty zgłoszone w danej edycji KBO  

w podziale na poszczególne osiedla  
szt. - UM wzrost 

44. 
Ilość przeprowadzonych konsultacji 

społecznych 

Liczba konsultacji społecznych 

zorganizowanych w danym roku szt. 5 UM wzrost 
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45. 

3.5. Wzmocnienie pozycji 

Koszalina jako 

atrakcyjnego ośrodka 

kultury i turystyki 

Liczba nowych przedsięwzięć z zakresu 

kultury 

 

Liczba nowych projektów i  inicjatyw   

z zakresu kultury realizowanych przez 

miejskie instytucje kultury i inne podmioty 

działające w tym sektorze,  w danym roku 

kalendarzowym. 

szt. 0 UM wzrost 

46. Liczba miejsc noclegowych 
Łączna liczba całorocznych miejsc noclegowych 
wg danych GUS w danym roku 

szt. 769 BDL GUS wzrost 

47. 
Stopień wykorzystania miejsc 

noclegowych 

Stosunek liczby udzielonych noclegów w 

danym roku (okresie) do nominalnej liczby 

miejsc noclegowych w danym roku (okresie) 

% 26,6 BDL GUS wzrost 

48. Nowo powstałe atrakcje turystyczne 

Nowy obiekt lub wydarzenie będące 

przedmiotem zainteresowania ze strony turystów 
oraz przyciągające ruch turystyczny powstałe w 
ciągu roku 

szt. 0 UM wzrost 

49. 

3.6. Wspieranie zdrowego 

stylu życia i aktywności 

fizycznej wśród 

mieszkańców 

Liczba wdrożonych programów polityki 

zdrowotnej realizowanych przez Miasto 

Koszalin 

Liczba realizowanych przez Miasto 

programów polityki zdrowotnej w danym 

roku kalendarzowym 

szt. 3 UM wzrost 

50. 
Liczba osób, które skorzystały z 

programów polityki zdrowotnej 

Liczba osób, które skorzystały z programów 

polityki zdrowotnej realizowanych przez 

Miasto w danym roku kalendarzowym 

os. 6 000 UM wzrost 

51. 
Liczba imprez sportowych rangi 

wydarzeń 

Liczba imprez sportowych o charakterze 

międzynarodowym lub ogólnopolskim lub 

miejskim, które miały miejsce w danym roku 

kalendarzowym, spełniających co najmniej 

jedno z poniższych kryteriów: - impreza o 

dużym prestiżu dla Miasta, - impreza 

unikatowa w skali międzynarodowej lub 

ogólnopolskiej, - impreza charakteryzująca 

się dużymi walorami promocyjnymi dla 

Miasta, 

- impreza ciesząca się dużym 

zainteresowaniem uczestników lub 

publiczności. 

szt. 5 UM wzrost 
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52. 

3.7. Wzmacnianie 

bezpieczeństwa oraz 

porządku publicznego 

Liczba wypadków i kolizji Łączna liczba wypadków i kolizji w ciągu roku szt. 1 578 KMP spadek 

53. Wskaźnik wykrywalności przestępstw 

Wskaźnik obliczany wg wzoru: liczba 

przestępstw wykrytych w danym roku/ liczba 

przestępstw stwierdzonych w danym roku 

*100% 

% 70,8 KMP wzrost 

Koszalin Centrum Pomorza 

54. 
4.1. Promocja Koszalina 

jako Centrum Pomorza 
Liczba działań promocyjnych  

Liczba działań promocyjnych 

przeprowadzonych w ciągu roku w zakresie 

promocji: 

 edukacji i nauki 

infrastruktury i gospodarki 

 kultury i turystyki 

 sportu i rekreacji 

 zdrowego stylu życia 

szt. - UM wzrost 

55. 4.2. Wzmacnianie 

partnerstwa i integracja 

samorządów regionu 

środkowopomorskiego 

Wspólne przedsięwzięcia w ramach 

zawieranych partnerstw 

Liczba wspólnych przedsięwzięć, projektów 

realizowanych w partnerstwie w danym roku 
szt. - UM wzrost 

56. 

Wspieranie i inicjowanie działań na 

rzecz poprawy zewnętrznej dostępności 

miasta 

Wskaźnik opisowy UM wzrost 

 

 

 


