Programy sektorowe realizowane w 2020 r.

Koszalin Sprawny komunikacyjnie
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.

Nowoczesna gospodarka
1.

Program rozwoju turystyki dla miasta Koszalina na lata 2017-2021.

Przyjazna przestrzeń miejska
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Gminny program rewitalizacji miasta Koszalina na lata 2017-2026.
Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2019-2023.
Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
Program Koszalińska Karta Dużej Rodziny.
Program Koszalińska Karta Seniora.
Miejski Program na rzecz osób starszych na lata 2018-2022.
Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Koszalina na lata 2016-2020.
Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na lata 2016-2020.
Miejski program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021.
Program ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Koszalina na lata 2018-2022.
Miejski program wychodzenia i przeciwdziałania bezdomności na lata 2016-2020.
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Miejski program przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
Program rozwoju kultury „Koszalin 2018/2028”.
Program rozwoju sportu w Koszalinie w latach 2016-2020.
Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Wieloletni program współpracy miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.
Program sektorowy rozwoju koszalińskiej oświaty.
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego na lata 2019-2023 –pn.”Bezpieczny Koszalin”.
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalina na lata 20172021.

Czyste środowisko
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Program usuwania azbestu z trenu miasta Koszalina.
Program ochrony środowiska miasta Koszalina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 20212024.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Koszalina w 2020 roku.

5.
6.

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Koszalina.
Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin.

Program wpisujący się w każdy z IV celów strategicznych jest:
1.

Program Promocji Miasta.

Programy planowane do realizacji:
1.

Program wspierania przedsiębiorczości.

