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INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KOSZALINIE  
W 2018 ROKU 

 
 
Rada Miejska w Koszalinie podjęła w 2018 roku 191 uchwał, w tym: 
a) 21 uchwał miało charakter sprawozdawczy, 
b) 170 uchwał przekazano do realizacji, w tym:  

 - 128 uchwał powierzono do wykonania Prezydentowi Miasta,  
 - 42 uchwały powierzono do realizacji Przewodniczącemu Rady Miasta.   

 
Spośród 170 uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania: 

 120 uchwał zostało zrealizowanych,  
 46 uchwał jest w toku realizacji, 
 3 uchwały mają charakter intencyjny,   
 1 uchwała nie została zrealizowana. 

 
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 roku realizowane były w zakresie następujących zagadnień: 
 
 
 
Spośród 20 podjętych uchwał: 

 14 zostało zrealizowanych, 
 6 uchwał jest w trakcie realizacji. 

 
Zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej w sprawie: 
a) zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów: 

 między ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieźnieńską, Kamieniarską, 
Sarzyńską, Działkową oraz terenem linii kolejowej relacji Koszalin – Białogard – uchwała 
Nr XL/580/2018,  

 Śródmieścia Koszalina – uchwała Nr XLII/594/2018,  
 Jamna – Zachód – uchwała Nr XLII/595/2018, 
 Jamna – Centrum – uchwała Nr XLV/623/2018, 
 osiedla mieszkaniowego Raduszka – uchwała Nr XLV/624/2018, 
 Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej- uchwała Nr XLVIII/702/2018. 

b) oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Koszalina – uchwała Nr XLIX/724/2018,  
c) nadania nazwy ulicom:  

 Rondo 100 – lecia Odzyskania Niepodległości – uchwała Nr XLIII/617/2018, 
 Rondo Marii Pileckiej - uchwała Nr XLIII/618/2018,  
 ulica Sokola, ulica Jastrzębia – uchwała Nr XLIII/619/2018, 
 ulica Czesława Niemena – uchwała Nr XLV/649/2018. 

d) wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026 – 
uchwały: Nr XLV/625/2018 oraz Nr II/20/2018,  

e) wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – uchwała Nr XLV/626/2018.  
 
W toku bieżącej pracy realizowane są uchwały w sprawie:  
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych między ulicami: 
 Władysława IV – Śniadeckich – Bukowa - uchwała Nr XLVIII/703/2018, 
 Wodnej Doliny - uchwała Nr XLVIII/704/2018,  
 Władysława IV a Batalionów Chłopskich - uchwała Nr XLVIII/705/2018, 
 Marszałka J. Piłsudskiego, T. Chałubińskiego, Leśną, M. Karłowicza, Promykową, Słoneczną 

oraz granicą lasu w Koszalinie - uchwała Nr XLVIII/706/2018.  

I. Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami i geodezja 
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b) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026 – uchwała 
Nr XLI/585/2018,  

c) odstąpienia od obowiązku oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste części nieruchomości 
położonej w Koszalinie przy ul. Szerokiej – uchwała Nr XLIX/725/2018. Zbycie nieruchomości 
planowane jest na III kwartał 2019 r.,  po zakończeniu podziału nieruchomości.  

 
 
 
Spośród 12 podjętych uchwał: 

 2 zostały zrealizowane, 
 10 uchwał jest w trakcie realizacji. 

 
Zrealizowane zostały uchwały Rady Miejskiej w sprawie: 

 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane - uchwała Nr 
XL/583/2018,  

 zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 12 - uchwała Nr XLV/640/2018.   
 
W trakcie realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej w sprawach: 

 trybu udzielania i rozliczania przez Miasto dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - uchwała Nr XXXIX/573/2018,  

 przyjęcia „Programu Rozwoju Koszalińskiej Oświaty na lata 2018-2020” - uchwała Nr 
XLVI/662/2018, 

 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin - uchwała Nr XLVI/674/2018,  

 zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania  
i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli - uchwała Nr XLVI/675/2018,  

 wskazania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przeszkoli Miejskich jako 
wykonującego zadania centralnego zamawiającego na potrzeby jednostek obsługiwanych – 
uchwała Nr XLVI/676/2018,  

 wskazania Urzędu Miejskiego w Koszalinie jako wykonującego zadania centralnego 
zamawiającego w przypadku zamówień udzielanych w ramach projektów współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – uchwały Nr: XLV/635/2018, XLV/636/2018, 
XLV/637/2018, XLV/638/2018 oraz XLV/639/2018.  

 
 
 
Spośród 3 podjętych uchwał: 

 1 została zrealizowana, 
 2 uchwały są w trakcie realizacji. 

 
Zrealizowana została uchwała wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie ustanowienia nagród  
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej – uchwała  
Nr XLVII/685/2018.  
 
W trakcie realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej w sprawie:  

 ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  
o charakterze sportowo – rekreacyjnym znajdujących się na terenie Miasta – uchwała  
Nr XLV/634/2018, 

II. Edukacja 

III. Kultura, sport i turystyka 
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 ustanowienia nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich 
przyznawania – uchwała Nr XLIX/723/2018.  

 
 
 
Spośród 27 podjętych uchwał: 

 12 zostało zrealizowanych, 
 15 uchwał jest w trakcie realizacji. 

 
Zrealizowano uchwały Rady Miejskiej w sprawach:  

 wprowadzenia zmian do Koszalińskiej Karty Seniora (uchwały: Nr XL/581/2018 oraz 
Nr XLVI/670/2018) oraz Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny (uchwały: Nr XL/582/2018 oraz 
Nr XLVI/673/2018), 

 określenie zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2018 rok - uchwały: Nr XLII/600/2018, Nr XLIX/719/2018, Nr II/22/2018,  

 zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Koszalina repatriantom – uchwały: 
Nr XLVI/658/2018 oraz Nr XLVI/659/2018, 

 wprowadzenia zmian do szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej 
w Koszalinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  
i trybu ich pobierania -  uchwała Nr XLVI/669/2018,  

 wprowadzenia zmian do szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka – uchwała Nr XLVI/671/2018,  

 wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Koszalina – uchwała Nr XLVI/672/2018.  

 
W toku realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej w sprawie:  

 zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Koszalina, zapewnienia lokalu 
mieszkalnego oraz określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla nieokreślonej 
imiennie rodziny repatriantów - uchwała Nr XL/584/2018,  

 określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków jego 
najbliższej rodziny zaproszonym przez Gminę Miasto Koszalin do osiedlenia się na terenie 
Miasta Koszalina - uchwała Nr XLVI/657/2018,  

 określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasta Koszalin - uchwała Nr 
XLII/599/2018,  

 planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - uchwała Nr 
II/25/2018, 

 przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania 
skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia  
pozaustrojowego - uchwała Nr XLIII/609/2018,  

 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w Szkole  
i w domu” na lata 2019 – 2023 - uchwała Nr II/26/2018, 

 przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla uczniów i dzieci udzielana na 
wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - uchwała Nr II/27/2018, 

 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które udzielają 
schronienia osobom bezdomnym - uchwała Nr XLVI/667/2018,  

 ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej - uchwała Nr 
XLVI/666/2018,  

IV. Opieka społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych 
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 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w sprawie ustalenia 
zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - uchwała Nr 
XLV/633/2018, 

 przyjęcia Miejskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2018-2022 - uchwała Nr 
XLIII/610/2018, 

 przyjęcia „Miejskiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018 – 
2022” - uchwała Nr XLIII/613/2018, 

 przyjęcia „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022”- 
uchwała Nr XLV/627/2018, 

 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 
rok - uchwała Nr XLIX/720/2018, 

 przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok - uchwała Nr 
XLIX/721/2018.  

 
 
 
Spośród 21 podjętych uchwał: 

 15 zostało zrealizowanych, 
 6 uchwał jest w trakcie realizacji. 

 
Zrealizowane zostały uchwały w sprawie:  

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności w Koszalinie  
w 2018 roku - uchwała Nr XLII/604/2018, 

 określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Koszalin w 2018 
roku - uchwała Nr XLIV/621/2018,  

 ustalenia opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej oraz określenia osób uprawnionych 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów - uchwała Nr XL/577/2018 oraz uchwała 
Nr XLVI/663/2018 

 pozbawienia części ulicy E. Kwiatkowskiego kategorii drogi powiatowej  poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania jako drogi publicznej - uchwała Nr XLVIII/707/2018,  

 ustalenia lub zmiany kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - uchwały 
Nr XLVIII/708/2018 i Nr XLVIII/709/2018 

 uznania za park miejski terenu zielonego na Osiedlu Rokosowo - uchwała Nr XLVIII/711/2018, 
 utworzenia parku miejskiego na terenie Osiedla Unii Europejskiej - uchwała Nr XLIX/728/2018,  
 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2018 rok - 

uchwała Nr XL/576/2018 
 wprowadzenia zmian do „Strategii Rozwoju Koszalina” - uchwała Nr XLIII/608/2018, 
 przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków - uchwała Nr XLVI/664/2018, 
 wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości oraz 

sposobu poboru - uchwała Nr XLVIII/710/2018,  
 przekazania apelu dotyczącego przyspieszenia kompleksowej modernizacji istniejącego lub 

budowy nowego dworca PKP w Koszalinie - uchwała Nr XLVIII/713/2018 
 przekazania apelu dotyczącego przywrócenia do realizacji węzła „Sianów - Zachód” w ramach 

budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu trasy ekspresowej S6 - uchwała Nr 
XLVIII/714/2018. 

 
W toku realizacji pozostają uchwały Rady Miejskiej w sprawie: 

 Regulaminu cmentarza komunalnego - uchwała XLV/642/2018, 
 zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Koszalina oraz 

uchwały w sprawie zarządu nieruchomościami – uchwała XLV/643/2018,  

V. Polityka gospodarcza, gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska 
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 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2019 rok - 
uchwała Nr XLVIII/693/2018,   

 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok - uchwała Nr 
XLIX/726/2018,  

 Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina - uchwała Nr XLVI/661/2018, 
 Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2018-2021- uchwała Nr 
XLVIII/698/2018. 

  
 
 
Spośród 35 podjętych uchwał: 

 29 zostało zrealizowanych, 
 3 uchwały są w trakcie realizacji, 
 3 uchwały mają charakter intencyjny. 

 
W ramach gospodarki finansowej zrealizowanych zostało 10 uchwał w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2018 rok: 

 uchwała Nr XXXIX/572/2018, 
 uchwała Nr XL/578/2018, 
 uchwała Nr XLII/602/2018, 
 uchwała Nr XLIII/615/2018, 
 uchwała XLV/646/2018, 
 uchwała Nr XLVI/654/2018, 
 uchwała Nr XLVII/686/2018, 
 uchwała Nr XLVIII/700/2018, 
 uchwała Nr XLIX/717/2018, 
 uchwała Nr II/23/2018, 

 
oraz 8 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata  
2018 – 2033: 

 uchwała Nr XL/579/2018, 
 uchwała Nr XLII/603/2018, 
 uchwała Nr XLV/647/2018, 
 uchwała Nr XLVI/655/2018, 
 uchwała Nr XLVII/687/2018, 
 uchwała Nr XLVIII/701/2018, 
 uchwała Nr XLIX/718/2018, 
 uchwała Nr II/24/2018. 

 
Ponadto zrealizowane zostały uchwały w sprawach:  

 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie dotacji celowej 
na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, 
architektoniczne i archeologiczne przy Kościele filialnym pw. Matki Bożej Różańcowej  
w Koszalinie częściowo finansowane w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, działanie 4.1. 
Dziedzictwo Kulturowe - uchwała Nr XXXIX/571/2018  

 udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie na realizację II etapu uzupełniających interwencyjnych 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków ruchomych: XIX-wieczne neogotyckie organy znajdujące się w Kościele Katedralnym 

VI. Gospodarka budżetowa, finansowa  oraz podatkowa 



  REALIZACJA UCHWAŁ 

 

97 
 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie - uchwała Nr 
XLVIII/699/2018,  

 udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zamku Książąt Pomorskich w zakresie 
realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”  
w wysokości 100.000 zł. – uchwała Nr XL/574/2018,  

 udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej  
z przeznaczeniem na prace związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji 
Medycznej oraz polepszeniem jakości procesu kształcenia i bezpieczeństwa w PWSZ  
w Koszalinie w wysokości 180.000 zł -  uchwała Nr XLII/596/2018  

 udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na pokrycie rekompensaty z tytułu realizowania w okresie od 23.06.2018 r. do 02.09.2018 r. 
połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie – uchwała Nr XLV/645/2018, 

 udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego z wyposażeniem dla 
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – uchwała Nr II/21/2018, 

 udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na zakup ergospirometru dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Koszalinie w wysokości 110.000 zł. - uchwała Nr XLVI/653/2018, 

 emisji obligacji komunalnych – uchwała Nr XLII/601/2018,  
 wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w ZOS Spółka z o.o. w Koszalin – uchwała Nr 

XLV/644/2018, 
 udzielenia Prezydentowi Miasta Koszalina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

– uchwała Nr XLVI/652/2018,  
 wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – uchwała Nr XLVI/665/2018.  
 
W toku realizowane są uchwały w sprawie:  

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina – uchwała 
Nr XLVIII/694/2018,  

 budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok - uchwała Nr XLVIII/695/2018,  
 zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2019-2033 

- uchwała Nr XLVIII/696/2018.  
 
Ponadto 3 uchwały Rady Miejskiej mają charakter intencyjny i będą realizowane po podjęciu przez Radę 
Miejską uchwał wyrażających zgodę na udzielenie pomocy finansowej. 
 
Uchwały intencyjne zostały podjęte w sprawie: 

 udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie 
dotacji celowej w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie wymaganego wkładu własnego Szpitala 
Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujących projektach realizowanych  
w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020 na zadania w zakresie podniesienia standardów opieki 
pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych  
w Pawilonie Dziecięcym oraz przebudowę i doposażenie infrastruktury Szpitala służącej leczeniu 
chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej – uchwała Nr XL/575/2018 

 udzielenia  w latach 2019 – 2020 pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 
wysokości do 150.000 zł. przy realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – uchwała Nr 
XLII/598/2018, 

 udzielenia w roku 2020 pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie 
dotacji celowej w wysokości do 500.000 zł w celu dofinansowania Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koszalinie w związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego IX Osi Priorytetowej – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 
Infrastruktura Szkolnictwa Zawodowego – inwestycje w infrastrukturę państwowych wyższych 
szkół zawodowych - uchwała Nr XLV/641/2018.  

 
 
 
Spośród 9 podjętych uchwał: 

 6 zostały zrealizowane, 
 3 są w trakcie realizacji.  

 
Zrealizowane zostały uchwały w sprawie:   

 przyjęcia Statutu Miasta Koszalina oraz wprowadzenia zmian do jego treści – uchwały: 
Nr XLVII/688/2018 oraz Nr XLVIII/712/2018,  

 wprowadzenia zmian do uchwały określającej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 
procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu - uchwała Nr XLIII/616/2018,  

 wprowadzenia zmian do Statutu Żłobka Miejskiego - uchwała Nr XLVI/668/2018, 
 ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Koszalina - uchwała Nr I/19/2018, 
 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej - uchwała Nr II/31/2018.  

 
Realizowane są uchwały w sprawie:   

 przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. – uchwała Nr 
XLVIII/697/2018,  

 zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej – uchwała Nr II/29/2018, 
 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - uchwała Nr II/30/2018. 

 
 
 
 
W analizowanym zakresie Rada Miejska podjęła 7 uchwał, które zostały zrealizowane.  
 
Uchwały podjęte były w sprawie:  

 podziału Miasta Koszalina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – uchwały: Nr XLII/590/2018, Nr 
XLVI/678/2018 oraz Nr XLVII/684/2018, 

 podziału Miasta na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych – uchwały Nr XLII/591/2018 i Nr XLVI/679/2018,  

 wydania opinii dotyczącej zmiany granic istniejących okręgów wyborczych ustalonych do 
wyborów radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – uchwała Nr XLVI/677/2018,  

 utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Koszalinie, 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Koszalina – 
uchwała Nr XVII/683/2018.  

 
 
 
Spośród 35 podjętych uchwał: 

 34 zostało zrealizowanych, 
 1 uchwała jest w toku realizacji.  

 
 

VII. Statuty, uchwały proceduralne 

VIII. Wybory samorządowe 

IX. Organizacja pracy Rady Miejskiej  
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Zrealizowane zostały uchwały w sprawie:  
 wprowadzenia zmian w składzie osobowym doraźnej Komisji Statutowej – uchwały: Nr 

XLII/606/2018 oraz Nr XLVI/680/2018, 
 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną – uchwała Nr XLIV/622/2018,  
 wyrażenia stanowiska dotyczącego obniżenia wynagrodzeń zasadniczych osób pełniących 

funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego – uchwała Nr XLVI/656/2018,  
 planu pracy i tematyki posiedzeń Rady Miejskiej oraz terminarz posiedzeń Rady i Komisji na 

2018 rok oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej – uchwały Nr XLVI/681/2018, Nr XLVI/682/2018, 
Nr XLVII/689/2018 oraz Nr XLVII/690/2018, 

 powołania komisji doraźnej do zbadania wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy  
z radną – uchwała Nr XLVIII/715/2018,  

 rozpatrzenia skarg na kierowników miejskich jednostek organizacyjnych – uchwały Nr 
XLII/607/2018, XLIII/620/2018, XLV/650/2018, Nr XLVIII/716/2018 oraz Nr XLIX/727/2018,  

 wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Koszalinie – uchwała 
Nr I/1/2018 oraz Nr I/2/2018, 

 powołania Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie – uchwały Nr I/3/2018, Nr I/4/2018, Nr I/5/2018, 
Nr I/6/2018, Nr I/7/2018, Nr I/8/2018, Nr I/9/2018 oraz Nr I/10/2018, 

 zatwierdzenia Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  - Nr I/11/2018, Nr I/12/2018, Nr 
I/13/2018, Nr I/14/2018, Nr I/15/2018, Nr I/16/2018, Nr I/17/2018 oraz Nr I/18/2018,  

 delegowania radnego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina  
i Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 – uchwała Nr II/28/2018,  

 wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wystawiania i podpisywania polecenia 
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej – uchwała Nr II/32/2018.  

 
W toku bieżącej pracy realizowana jest uchwała w sprawie planu pracy, tematyki oraz terminarza 
posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji rady Miejskiej w Koszalinie na 2019 rok - uchwała Nr II/33/2018.  
 
Nie została zrealizowana uchwała Nr XLII/597/2018 podjęta przez Radę Miejską w Koszalinie w dniu 
15 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji podmiotowej na 2018 rok 
dla Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Mielnie, ponieważ Centrum otrzymało dofinansowanie 
na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Z uwagi na powyższe Gmina Miasto Koszalin 
nie przekazywała dotacji podmiotowej określonej w uchwale Nr XLII/597/2018 Rady Miejskiej 
w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 roku.  
 
 
 


