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Informacja Prezydenta Koszalina  

z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej 

(11 – 25 listopada 2022 roku) 

 

 

Finanse 
 

Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina Zarządzeniem Nr 715/2352/22. 

 

W zarządzeniu zwiększono plan dochodów i wydatków o 56.788,73 zł. Zmiany te wynikają  z decyzji 

Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji celowych. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

na realizację zadań związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem  

nieruchomościami Skarbu Państwa        +42.822,00 zł, 

 

Dział 750 Administracja publiczna  

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                        +13.966,73 zł, 

 

 

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2022 rok wynosi:  

plan dochodów 771.084.397,07 zł, plan wydatków 852.354.397,07 zł, a deficyt  81.270.000,00 

zł. 

 

Inwestycje 
 

15 listopada wręczone zostały klucze do 55 mieszkań w nowym budynku Koszalińskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego. Budynek znajduje się przy ul. Wenedów 6D. 

 

25 listopada zakończono prace związane z konserwacją zabytkowych murów obronnych. 

Zakres prac obejmuje m.in. odchwaszczenie korony murów, usunięcie graffiti, zabezpieczenie szczelin. 

Prace wykonała firma STONELAB Konserwacja Zabytków z Torunia za kwotę 146 tys. zł. 

 

Rozliczone zostały dotacje celowe z budżetu Gminy Miasta Koszalin udzielone na zadania służące 

tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 

1. modernizacji infrastruktury wodociągowej ROD im. Marii Konopnickiej – 11 tys. zł, 

2. remont parkingu ROD „Jamno”- 15 tys. zł, 

3. remont ogrodzenia zewnętrznego ROD „Kwitnące Jabłonie” – 40 tys. zł. 

 

Gospodarka nieruchomościami 
 

I. Prezydent Miasta Koszalina wydał 1 zarządzenie w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 

udziału  



do 17/100 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalina (działka nr 296/1). 

II. Zawarto umowę notarialną w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby fizycznej 

udziału w wysokości 1/28 prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 

0051 działką ewidencyjną nr 369/2 przeznaczonej pod drogi publiczne. 

  

 

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 

 dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 821 080,00 zł, 

 ( w tym faktyczne wpływy w związku ze sprzedażą ratalną):734 080,00 zł, 

udzielona bonifikata przy sprzedaży lokali: 414 520,00 zł,  

 ilość wniosków o wykup lokali mieszkalnych które wpłynęły: 1 

 ilość wniosków o wykup lokali użytkowych które wpłynęły: 1 

 

III Prezydent Miasta Koszalina wydał 3 zarządzenia w tym: 

 

 1 zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych 

w Koszalinie z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego lotniska pod BSP (bezzałogowe 

statki powietrzne); 

 1 zarządzenie w sprawie wyłączenia z zarządzania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych 

w Koszalinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0026 działka 

nr 19/8 i nr 19/20 przy ul. Orlej 2A), 

 1 zarządzenie w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto 

Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin – miasta na prawach powiatu (obręb nr 0015 

działka nr 102/4 przy ul. Batalionów Chłopskich). 

 

Wystawiono 153 faktur VAT.  

 

 

IV. Prezydent Miasta Koszalina wydał:  

 

 1 decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg i Transportu 

w Koszalinie, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb 

nr 0015 działka nr 102/4 przy ul. Batalionów Chłopskich). 

 

 

Edukacja 
 

16 listopada odbyła się uroczystość otwarcia hali sportowej po kompleksowej modernizacji oraz nowych 

pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Wzięli w niej 

udział prezydent Piotr Jedliński i jego zastępca Przemysław Krzyżanowski. 

 

 

Kultura   

 

12 listopada w Filharmonii Koszalińskiej odbył się VII koncert charytatywny fundacji „Zdążyć z miłością”. 

Fundacja zajmuje się mieszkaniami chronionymi oraz wsparciem uchodźców z objętej wojną Ukrainy, 

niepełnosprawnymi, chorymi dziećmi, samotnymi matkami i ubogimi rodzinami. Tego dnia wystąpił 

znany polski wokalista Andrzej Piaseczny „Piasek”, który zaprezentował swoje największe przeboje. 

Dochód z koncertu został przeznaczony na bieżące potrzeby podopiecznych fundacji oraz na organizację 



Zakładu Aktywności Zawodowej, który ma powstać przy Orlej 2 w Koszalinie. W koncercie brał udział 

prezydent Piotr jedliński. 

 

Sport 
 

12 listopada w Centrum Rozrywki MK Bowling w Galerii „Kosmos” rozegrany został XV Integracyjny 

Turniej Gry w Kręgle imienia Stanisława Żabińskiego, którego organizatorem było Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych „Ikar”. Udział w zawodach wzięli reprezentanci Stowarzyszenia „Arcus” ze Słupska, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie oraz członkowie i przyjaciele „Ikara”. W otwarciu turnieju 

udział wziął prezydent Piotr Jedliński. 

 

19 i 20 listopada w Hali Sportów Walki przy ul. Fałata 34 odbyły się XI Mistrzostwa Polski Młodzików w 

zapasach, których gospodarzem i organizatorem, w porozumieniu z Polskim Związkiem Zapaśniczym, 

był Zapaśniczy Klub Sportowy Koszalin. W koszalińskiej hali, w sportowej rywalizacji, zmagało się ponad 

dwustu zawodników z około 60 klubów w dwunastu kategoriach wagowych. Gospodarze zdobyli osiem 

medali, w tym dwa złote i wygrali klasyfikację klubową. W uroczystości wręczenia medali najlepszym 

zawodnikom wziął udział Prezydent Miasta. 

 

Inne 
 

17 listopada w koszalińskim ratuszu odbyły się konsultacje społeczne na temat projektu Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-

Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) na lata 2021-2030 (SUMP). Gmina 

Miasto Koszalin jako lider porozumienia 23 samorządów opracowała Strategię, w której  określono wizję, 

strategiczne cele i wiązki projektów, mające na celu rozwój obszaru KKBOF. Natomiast w SUMP wskazano 

kierunki zmierzające do zintegrowanego rozwoju wszystkich środków transportu, redukcji 

zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych. Konsultacje społeczne są 

prowadzone  od 25 października do 28 listopada 2022 r. 

 

16 listopada odbyło się seminarium on-line „Zmiany w przepisach dla przedsiębiorców w 2023 

roku”. Celem głównym szkolenia było zapoznanie z nowelizacjami przepisów o VAT, CIT i PIT od 2023 r. 

W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, w tym właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

przedstawiciele samorządowi. Spotkanie poprowadziła Joanna Patyk - doradca podatkowy, prawnik, 

posiadająca 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków. Podczas seminarium omówione zostały m.in. 

zmiany dotyczące faktur: faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur, zmiany w amortyzacji 

i leasingu od 2023 r. oraz zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów od 2023 r. 

 

22 listopada odbyła się V edycja konkursu „Zaprogramuj Swoją Przyszłość w Koszalinie”, który 

współorganizowany był zarówno przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej, firmę GlobalLogic i Miasto 

Koszalin. Konkurs ma na celu m.in. wyłonienie najlepszych programistów spośród uczniów szkół średnich 

oraz studentów celem promocji ich umiejętności, rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki 

wśród studentów i uczniów szkół średnich oraz wspomaganie studentów i uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.  W tegorocznej 

edycji konkursu informatycznego wzięło udział 24 uczestników: 13 studentów i 11 uczniów. Miasto po 

raz trzeci jest współorganizatorem konkursu, przeznaczyło na ten cel 3 500 zł 

 

W ramach realizacji ósmej edycji konkursu „Firma na Start” w trakcie drugiego etapu w dniach 13-18 

października br. prowadzone były przez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości obowiązkowe 

dla wszystkich uczestników szklenia z zakresu podstaw prawnych zakładania działalności gospodarczej 

oraz pisania biznesplanu. Szkolenia miały na celu przygotowanie uczestników do stworzenia 

profesjonalnego biznesplanu przedsięwzięcia. W szkoleniach udział wzięło 33 uczestników.  Kolejnym 



etapem było opracowanie biznesplanów przez uczestników konkursu. W regulaminowym terminie, tj. do 

10 listopada gotowe biznesplany złożyło 24 uczestników.  

 

23 listopada prezydent Piotr Jedliński wziął udział w uroczystości obchodów 15-lecia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Politechnice Koszalińskiej. 

18 listopada w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie odbyła się uroczystość z okazji 

Dnia Pracownika Socjalnego. Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta podziękował pracownikom 

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie oraz Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie za 

wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu niezwykle ważnej roli społecznej na rzecz osób potrzebujących 

pomocy. 

11 listopada z okazji Święta Niepodległości prezydent Piotr Jedliński i jego zastępca Przemysław 

Krzyżanowski wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się na placu Zwycięstwa przy pomniku 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

14 listopada na placu Zwycięstwa prezydent Piotr Jedliński pożegnał koszaliński kontyngent wojskowy, 

który udał się z misją pokojową do Iraku. 

 

21 listopada odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Zarządu Obiektów 
Sportowych, podczas którego podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 
spółki o kwotę 338.400 zł, poprzez utworzenie 676 nowych udziałów o wartości nominalnej 
500 zł za jeden udział. Wszystkie nowo utworzone udziały objęte zostaną przez Gminę Miasto 
Koszalin. Środki finansowe pozyskane przez spółkę w ramach podwyższenia kapitału 
przeznaczone zostaną na modernizację oświetlenia na obiektach będących własnością spółki.   
 

14 listopada w parku przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej posadzonych zostało 48 nowych drzew. 

Zastąpiły one drzewostan, który ze względu na kondycję zdrowotną lub w wyniku wichur w ostatnim 

czasie zniknął z tej części parku. Wśród nowych drzew jest m.in. 27 jesionów (w tym jeden wyniosły 

„Pendula”), siedem klonów, pięć lip drobnolistnych i cztery czarne bzy. 

 

17 listopada na terenie Parku Europejskiego na osiedlu Unii Europejskiej posadzone zostały drzewa i 

krzewy. Jest to 28 drzew (jarzęby, buki, śliwa, jabłoń, klon, sosna) oraz 424 krzewy (tawuły, forsycje, 

pęcherznice). Wykonawcą nasadzeń jest Zakład Urządzania i Renowacji Terenów Jolanta Staniszewska z 

Koszalina. Nasadzenia są kompensatą za drzewa i krzewy usunięte na podstawie decyzji Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z budową ścieżki rowerowej na terenie Parku. 

 
 

 

Opracował: 

Robert Grabowski 

Rzecznik Prasowy 

25 listopada 2022 r.                                 

             

 

 

 

 

Piotr Jedliński 

        


