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Informacja Prezydenta Koszalina
z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej
(12 marca – 15 kwietnia 2022 roku)

Finanse
Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina czterema Zarządzeniami: Nr
593/1965/22 z dn. 25 marca 2022 roku oraz Nr 597/1972/2022 z 31 marca 2022 roku, Nr 600/1981/22
z dn. 05 kwietnia 2022 roku oraz Nr 603/1985/22 z 14 kwietnia 2022 roku, zawierającymi zwiększenie
planu dochodów i wydatków o 7.093.729,34 zł.
Zmiany te wynikają z pisma, decyzji oraz informacji o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy
od Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji celowych.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami,
tj. sporządzanie operatów szacunkowych i aktualizację opłat za
nieruchomości Skarbu Państwa
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na wsparcie uchodźców z Ukrainy
na uposażenia funkcjonariuszy, wypłaty odpraw emerytalnych,
nagrody jubileuszowe oraz rekompensaty za przedłużony czas pracy
na działania przygotowawcze do przyjęcia zwiększonej liczby uchodźców
na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym zapewniającym
zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom (Fundusz Pomocy)
na sfinansowanie wypłaty świadczeń motywacyjnych
Dział 801 Oświata i wychowanie
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2021-2025”
Dział 852 Pomoc społeczna
na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę tego zadania
na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania
na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pomocy w rodzinie
na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
na pomoc dla cudzoziemców (m. in. Karta Polaka)
na pomoc (w szczególności psychologiczną) dla obywateli Ukrainy
na pomoc dla repatriantów – zapewnienie lokali mieszkalnych
na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla
uchodźców z Ukrainy

+46.316,00 zł,

+426.000,00 zł,
+764.180,00 zł,
+131.800,00 zł,
+3.037.000,00 zł,
+92.500,00 zł,

+293.076,00 zł,
+40.000,00 zł,

+1.207.614,34zł,
+30.284,00 zł,
+4.500,00 zł,
+2.000,00 zł,

+64.680,00 zł,
+16.050,00 zł,
+699.480,00 zł,
+91.800,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
Dział 855 Rodzina
na realizację zadań związanych z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci (CUS)

+134.912,00 zł,

+11.537,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2022 rok wynosi:
plan dochodów 688.382.440,26 zł, plan wydatków 780.462.440,26 zł, a deficyt 92.080.000 zł.

Inwestycje
Inwestycja związana z budową wiaduktu drogowego w ciągu al. Monte Cassino otrzymała pozwolenie
na budowę. Otwiera to ścieżkę na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z samym wiaduktem, jak
i skrzyżowania z ul. Kutrzeby oraz fragmentów ul. Jarosława Dąbrowskiego i Batalionów Chłopskich.
Ponadto budowie i przebudowie podlegać będą elementy stanowiące wyposażenie przebudowywanych
ulic oraz kolidująca z przebudową istniejąca infrastruktura techniczna. Obecnie trwają prace związane z
tzw. „palowaniem”.
Rozpoczął się remont budynków przy ul. Piłsudskiego 26 i 28, co jest efektem realizacji projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Rewitalizacja parku
im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego
26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych”.
Inwestycja składa się z dwóch zadań, a remont budynków przy ul. Piłsudskiego realizowany jest przez
Zarząd Budynków Mieszkalnych. Obejmuje on budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
wraz z ciepłą wodą użytkową, wymianę okien na strychu i w piwnicach budynku, wymianę drzwi
zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont elewacji. Koszt prac związanych z remontem
budynku przy ul. Piłsudskiego 26 to prawie 780 tys. zł. Prace mają zakończyć się w czerwcu tego roku.
Natomiast koszt remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 28 będzie wynosił około 640 tys. zł. Prace z nim
związane mają zakończyć się do końca 2022 roku. Całkowita wartość projektu (park i budynku) to około
6 mln zł, z czego wysokość dofinansowania z EU oraz z budżetu państwa wynosi około 65%.
Ogłoszone zostały przetargi na remonty chodników: przy ul. Projektantów, przy ul. Budowniczych,
wzdłuż ul. Krzyżanowskiego 2 a-d oraz przy budynku ul. Kostenckiego 2-4d. Roboty budowlane będą
obejmowały m.in. poszerzenie chodnika, wymianę płytek betonowych na kostkę betonową, rozbiórkę
krawężników i roboty ziemne.

Gospodarka nieruchomościami
I. Prezydent Miasta Koszalina wydał 29 zarządzeń w tym m.in.
- 15 zarządzeń w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie z
przeznaczeniem na lokalizację: istniejącego pawilonu handlowo-usługowego oraz dojścia, tymczasowej
pasieki, ogródka restauracyjnego, placu zabaw dla dzieci, przyczepy mobilnej do sprzedaży lodów,
stoiska warzywno-owocowego oraz na uprawę warzyw, cele składowe, cele rekreacyjno-wypoczynkowe
i zieleńce,
- 4 zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0006 działka nr 9/78; obręb nr
0045 działka nr 19/43 ulica Indycza; obręb nr 0051 działki nr 5/1, 27, 46, 54, 61 ulice: Sasanek, Kaczeńców
i Jaskrów; obręb nr 0006 działki nr 9/52 i 9/79);

- 1 zarządzenie zmieniające Uchwałę Nr 178/1100/01 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 12 marca 2001 r.
przekazującą w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomość położoną w
Koszalinie w obrębie ewidencyjnym nr 0047 oznaczoną działką nr 89/4.
3 zarządzenia w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanych
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0042 miasta Koszalina (działka nr 43/13), w
obrębie ewidencyjnym nr 0021 (działka nr 167/40) oraz w obrębie ewidencyjnym nr 0046 (działka nr
16/25),
· 1 zarządzenie w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalina
(działka nr 4/8),
· 1 zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu Państwa w drodze
darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0020
miasta Koszalina (działka nr 228) na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, tj. na zabudowę mieszkalno-usługową oraz zieleń urządzoną,
· 1 zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu
nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w
obrębie ewidencyjnym nr 0053 działkami ewidencyjnymi nr 283/8 i nr 283/9 o łącznej powierzchni 0,1823
ha wydzielonej pod drogi publiczne,
· 1 zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Michała
Drzymały, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 działką ewidencyjną nr 393,
· 1 zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości oznaczonej
w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 221/15, przeznaczonej pod
drogę publiczną.
Ogłoszono 1 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w
Koszalinie w pobliżu ul. Śliwkowej (obręb nr 0028, działka nr 616/6).
Przeprowadzono 1 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 1 nieruchomości
położonej w Koszalinie przy ul. Michała Drzymały (obręb nr 0021, działka nr 390/4). W wyniku przetargu
ustalono nabywcę nieruchomości.
Zawarto 4 umowy notarialne w sprawie:
· nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu państwa w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 7, oznaczonej w obrębie
ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 228 o powierzchni 0,4000 ha na cele zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego tj. zabudowę mieszkalno-usługową oraz zieleń urządzoną,
· sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie w pobliżu ul.
Lubiatowskiej (obręb nr 0042, działka nr 170/7),
· sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Topolowej
(obręb nr 0029, działka nr 474/15),
· sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa własności nieruchomości zamiennej oznaczonej działką
ewidencyjną nr 72/3 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0044 m. Koszalina z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w ramach należnego
odszkodowania od Gminy Miasto Koszalin na rzecz tych osób fizycznych za działkę ewidencyjną nr 77/23
położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0044, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto
Koszalin.
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
- wpłynęło wniosków w sprawie przekształcenia – 1
- wydano zgód na wykreślenie z księgi wieczystej hipotek przymusowych - 1
- wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich – 6

Zawarto 15 umów dzierżawy.
Zawarto 7 umów użyczenia.
Wydano 27 zgód na zajęcie terenu.
Prezydent Koszalina wydał:
- 3 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie,
w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0051 działka nr
302 ulica Róż; obręb 0044 działka nr 125/4 ulica Światowida oraz obręb nr 0024 działka nr 65/9 ulica
Ekonomiczna).
Sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców.
· dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 448 700,00 zł, (w tym faktyczne wpływy w związku ze
sprzedażą ratalną ) 448 700,00 zł,
· udzielona bonifikata przy sprzedaży lokali: 192 300,00 zł,
· liczba wniosków o wykup lokali, które wpłynęły: - 6.

Edukacja
1. Organizacja wychowania przedszkolnego i nauczania dla dzieci uchodźców z Ukrainy:
- uruchomienie nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 7, Przedszkolu nr 19
oraz w Przedszkolu nr 34 w Koszalinie,
- kierowanie dzieci do przedszkoli,
- uruchomienie oddziałów przygotowawczych:
szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie
– oddział dla uczniów klas I - III,
– oddział dla uczniów klas IV - VI w budynku Zespołu Szkół nr 10,
– oddział dla uczniów klas VII - VIII w budynku Zespołu Szkół nr 10.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie
– oddział dla uczniów klas I - III,
– oddział dla uczniów klas IV – VI,
– oddział dla uczniów klas VII – VIII.
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie
– oddział dla uczniów klas I – III,
– oddział dla uczniów klas VII – VIII.
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie
– oddział dla uczniów klas I – III.
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Koszalinie
– oddział dla uczniów klas IV – VI.
szkoły ponadpodstawowe
VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
– 2 oddziały dla uczniów klas I - II liceum ogólnokształcącego.
Zespół szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki
– oddział dla uczniów klas I - III szkoły zawodowej.
2. Spotkanie z dyrektorami przedszkoli i szkół w sprawach organizacji roku szkolnego 2022/2023
oraz bieżących ( 21 marca 2022 r.)
3. Opracowanie oferty naborowej

na rok szkolny 2022/2023 oraz przygotowanie systemu

rekrutacyjnego dla przedszkoli i szkół.

4. Przygotowanie wersji papierowej „Informatora o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny
2022/23” oraz zamieszczenie informatora na stronie eduportal.koszalin.pl
5. Uaktualnianie informacji na stronie www.eduportal.koszalin.pl, w szczególności informacji dla
uchodźców z Ukrainy (również w języku ukraińskim i rosyjskim).
6. Udział Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcy prezydenta miasta w:
- Festynie dla dzieci z Ukrainy (1 kwietnia, Sportowa Dolina, organizator ZS1 w Koszalinie),
- 75-leciu działalności TPD (21 marca).

Kultura
26 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym odbyła się
prapremiera spektaklu w reżyserii Zdzisława Derebeckiego pt. „Martwa natura”. To czarna komedia z
wątkiem kryminalnym i zaskakującymi zwrotami akcji, zagrana przez czwórkę aktorów BTD: Bernadettę
Bursztę, Żanettę Gruszczyńską–Ogonowską, Zdzisława Derebeckiego i Wojciecha Rogowskiego.
Wszystkim współtworzącym teatr najlepsze życzenia złożył Przemysław Krzyżanowski, zastępca
prezydenta miasta.
30 marca w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się XII Gala Koszalińskiej Kultury. Prezydent Piotr Jedliński
wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Kapituła rozpatrzyła 43 wnioski i przyznała 29 nagród. Nagrody za całokształt wieloletniej pracy
artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania kultury otrzymali: Jadwiga KabacińskaSłowik, Krystyna Pilecka oraz Zenon Kasprzak. Młodym Artystą Roku został Wiktor Dziedzic,
ubiegłoroczny absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Tytuł Wydarzenie
Kulturalne Roku 2021 otrzymała publikacja Archiwum Państwowego w Koszalinie „Nieznane twarze
Koszalina. Miejsca, których już nie ma”. Natomiast tytuł Kulturalna Inicjatywa Roku otrzymał Festiwal
Koszalin BassFest. Nagrody wręczono w II części Gali.
Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy - 23 marca 2022 r. odszedł od nas kompozytor, dyrygent,
pedagog, wieloletni dyrektor i kierownik artystyczny Filharmonii Koszalińskiej Andrzej Cwojdziński. W
pierwszej części Gali z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej, pod dyrekcją Macieja Osady – Sobczyńskiego,
wystąpił Michał Słobodzian, absolwent Studium Wokalnego przy CK105 – laureat nagrody Prezydenta
Miasta Koszalina z 2020 r. Podczas Gali można było obejrzeć wystawę przygotowaną przez Archiwum
Państwowe w Koszalinie, promującą publikację „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie
ma”. Koszalińska Biblioteka Publiczna przygotowała kolejne wydanie Almanachu Kultury Koszalińskiej,
które otrzymali zgromadzeni goście. Galę zakończyła prezentacja filmu „Papierosy”, tegorocznej
laureatki nagrody Prezydenta Miasta Mai Markowskiej.
10 kwietnia w Centrum Kultury 105 odbył się pokaz filmu „Życie już takie jest. Śladami Władysława
Turowskiego”. Jest to dokument przypominający barwną, twórczą osobowość człowieka, który całe życie
poświęcił muzyce. Przed projekcją w dostojnym polonezie wystąpili przedsiębiorcy koszalińscy, a jedną
z piosenek wykonała Małgorzata Chodkowska. Zaproszeni goście usłyszeli także dwie piosenki w
wykonaniu podopiecznych Akademii Artystycznej Turowskich, autorstwa bohatera filmu.
Koproducentem filmu był Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film. Po prezentacji
dokumentu, w Klubie 105 odbyło się spotkanie z autorami filmu oraz rodziną Władysława Turowskiego.
W wydarzeniu uczestniczył Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta.
11 kwietnia w Filharmonii Koszalińskiej odbył się charytatywny koncert „Muzyczne serce dla Ukrainy”.
Podczas koncertu wystąpili aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, muzycy Filharmonii Koszalińskiej,
studio Piosenki Polskiej, Ewa Osada, Viktoria Fedetova oraz chór Majsternia Pisni. W czasie wydarzenia
odbyła się także licytacja, z której dochód został przekazany potrzebującym uchodźcom z Ukrainy. W
koncercie uczestniczył prezydent Piotr Jedliński.

12 kwietnia na I piętrze Galerii Ratusz otwarto wystawę Wiesławy Kurowskiej pt. „Mój świat -moja pasja”.
Licznie zebrani goście mieli przyjemność zobaczyć przekrój prac artystki, powstałych na przestrzeni
kilku ostatnich lat. Choć tematem wiodącym w obrazach Wiesławy Kurowskiej jak zwykle były
wielobarwne kompozycje kwiatowe, to w prezentowanej kolekcji znalazły się też pejzaże i prace
marynistyczne. Czas wernisażu umilił występ Mikołaja Kobusa, który zagrał kilka utworów na harmonijce
ustnej, a także zaprezentował gościom wiersz swojego autorstwa. Wystawę otworzył Przemysław
Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta.

Sport
19 i 20 marca Automobilklub Koszaliński zorganizował 47. edycję Rajdu Monte Karlino, pod honorowym
patronatem Prezydenta Koszalina. Tradycyjnie do rajdu przystąpiły ekipy reprezentujące automobilkluby
z całej Polski. W niedzielę, drugiego dnia rajdu, wzorem lat poprzednich, jeden z najbardziej
widowiskowych odcinków specjalnych przeprowadzony został na ulicach w centrum Koszalina. Zawody
otworzył prezydent Piotr Jedliński.
28 marca w gmachu Filharmonii Koszalińskiej odbyła się X Koszalińska Gala Laurów Sportu, podczas
której Prezydent Koszalina wręczył koszalińskim sportowcom i ich trenerom nagrody za wybitne
osiągnięcia sportowe i działania w zakresie sportu i kultury fizycznej w 2021 roku. Wśród wyróżnionych
byli zawodnicy, którzy otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta w kategorii sportów indywidualnych oraz
sportowcy niepełnosprawni, przyznano też nagrody dla trenerów i działaczy sportowych. Statuetki „Nike
Walcząca” Prezydent Miasta przyznał za wybitne osiągnięcia sportowe w trzech kategoriach: Sportowiec
Roku (Grzegorz Lanzer), Trener Roku (Zygmunt Kret) oraz Działacz Sportowy Roku (Jan Kuczko).

Inne
31 marca odbyła się transmisja live ze Studia RatuszTV ze spotkania z prezydentem Piotrem Jedlińskim.
Prezydent odpowiadał na pytania dziennikarzy i mieszkańców Koszalina, najczęściej poruszany był temat
planów rozszerzenia granic Koszalina o trzy okoliczne sołectwa.
W związku z nadawaniem numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy, od 16 marca wydłużono czas pracy
wydziału Spraw Obywatelskich koszalińskiego Urzędu Miejskiego. Obecnie, po nadaniu około 2.400
numerów i znikomej liczbie chętnych do jego uzyskania, wydział wrócił do poprzednich godzin pracy.
22 marca na placu przed ratuszem odbyło się spotkanie mieszkańców Koszalina, którzy popierali Ukrainę
w toczącej się wojnie z Rosją.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 kwietnia, prezydent Piotr Jedliński oraz Łukasz
Karaszewski, prezes firmy Buglo, poinformowali o planach dzierżawy od miasta części terenów
podożynkowych, na których Buglo ma wybudować największy na Pomorzu Zachodnim plac zabaw.
12 kwietnia odbyło się spotkanie, które zakończyło się podpisaniem porozumienia o współpracy
pomiędzy GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. a Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława
Staszica w Koszalinie. Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, a jej
wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej CKU o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe,
które ułatwią słuchaczom i absolwentom kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z
kierunkiem kształcenia. Efektem działań w ramach współpracy ma być dobrze przygotowany do

wykonywania zawodu absolwent szkoły, który elastycznie reaguje na zmieniające się potrzeby rynku
pracy i potrafi dopasować się zarówno do aktualnych, jak i przyszłych jego potrzeb.
13 kwietnia na cmentarzu komunalnym odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę zbrodni
katyńskiej. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił prezydent Piotr Jedliński.
14 kwietnia na placu przed ratuszem prezydent Piotr Jedliński oraz kawaler Orderu Uśmiechu Stefan
Romecki wręczali tradycyjne „zajączki” najmłodszym mieszkańcom Koszalina.
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