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Informacja Prezydenta Koszalina
z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej
(12 lutego – 11 marca 2022 roku)

Finanse
Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina dwoma Zarządzeniami: Nr
576/1920/22 z 28 lutego 2022 roku oraz Nr 579/1926/22 z 3 marca 2022 roku, zawierającymi
zwiększenie planu dochodów i wydatków o 544.256,71 zł.
Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji
celowych.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
na odławianie dzików

+45.000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa
na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego

+82.400,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na sfinansowanie podwyższonych dodatków dla funkcjonariuszy KMPSP
na sfinansowanie funduszu wynagrodzeń w służbie cywilnej wraz z pochodnymi

+360.250,00 zł,
+52.483,00 zł,

Dział 855 Rodzina
na realizację rządowego programu „Za życiem”

+4.123,71 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2022 rok wynosi:
plan dochodów 674.961.813,92 zł, plan wydatków 767.041.813,92 zł, a deficyt 92.080.000 zł.

Inwestycje
Została zatwierdzona lista inwestycji powiatowych i gminnych, które zostaną dofinansowane w tym roku
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jedną z nich jest przebudowa ul. Podgórnej i pl. Kilińskiego w
Koszalinie. Koszt inwestycji to 5,5 mln zł, a rządowe dofinansowanie wyniesie 2,7 mln zł.
W ramach zadania:
 wszystkie jezdnie będą miały nawierzchnię z kostki betonowej i szerokość 5,0 m;
 wzdłuż jezdni wykonane zostaną chodniki o nawierzchni z kostki betonowej;
 zostaną przebudowane istniejące zjazdy na posesje;
 zaplanowano miejsca postojowe (60 miejsc, w tym 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych);
 zostanie wybudowany wodociąg i nowe przyłącza do budynków;
 zostanie uzupełniona i częściowo przebudowana sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

zostanie przebudowane oświetlenie ulicy wraz z doświetleniem przejść dla pieszych;
na skwerze w centrum pl. Kilińskiego umieszczone zostaną dodatkowe elementy – ławki, kosze
na śmieci i pojemniki na odchody zwierzęce.
Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od daty rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie inwestycji.



2 marca firma Domar położyła masę asfaltową na odcinku ul. Głowackiego od ul. Pileckiego do ronda
przy ul. Jedności. Natomiast 11 marca – asfalt od ul. Zwycięstwa do nowego ronda na ul. Jedności.
14 lutego przywrócono ruch kołowy oraz pieszy na ul. Batalionów Chłopskich.
W dniach 16-17 lutego firma STRABAG Sp. z o.o. przystąpiła do wykonania projektowanego zakresu
budowy sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Sportowej oraz Moniuszki w
Koszalinie. W związku z tym na tym odcinku wyłączony został ruch kołowy, który przywrócono 18 lutego.

Gospodarka nieruchomościami
I.

Prezydent Miasta Koszalina wydał 13 zarządzeń w tym:








II.

9 zarządzeń w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych
w Koszalinie z przeznaczeniem na lokalizację ogródka kawiarnianego, istniejącego kiosku,
wykonanie docieplenia ściany budynku mieszkalnego, poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce, uprawę warzyw,
2 zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0053 działka nr 118/33
ul. Kwiatowa; obręb nr 0007 działki nr 1/26, 1/27, 1/18),
1 zarządzenie w sprawie wyłączenia z zarządzania Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0024 działka nr 65/9 ul.
Ekonomiczna),
1 zarządzenie w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w
Koszalinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0020 działka
nr 41 ul. Odrodzenia).

Zawarto 5 umów dzierżawy.

III. Wydano 16 zgód na zajęcie terenu.
Prezydent Miasta wydał 1 zarządzenie w sprawie:
 przeznaczenia do oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie na okres 30 lat
nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Podgórnej.

I.

Prezydent Miasta Koszalina wydał dwa zarządzenia:
 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość
niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 m. Koszalina działką
ewidencyjną nr 102/6,
 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość oznaczoną
ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 m. Koszalina działką ewidencyjną 12/4.

II.

Ogłoszono 1 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej
w Koszalinie u zbiegu ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej (obręb nr 0023, działka nr 58/6; obręb nr 0022,
działka nr 249/5).

III.

Przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności 2 nieruchomości
niezabudowanych położonej w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej (obręb nr 0042, działka nr 170/7)
oraz na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Hipolita
Cegielskiego (obręb nr 0007, działka nr 25/63).
W wyniku przetargów ustalono nabywców nieruchomości.

IV. Zawarto 3 umowy notarialne w sprawie:
 nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 00531 działkami
ewidencyjnymi nr 5/1, 61, 27, 46, 54 o łącznej powierzchni 0,1767 ha od osoby prawnej z
przeznaczeniem pod drogi publiczne,
 sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ul.
Topolowej (obręb nr 0029, działka nr 474/9),
 warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ul.
Hipolita Cegielskiego (obręb nr 0007, działka nr 25/63).
I Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
- wpłynęło wniosków w sprawie przekształcenia – 2
- wydano zgód na wykreślenie z księgi wieczystej hipotek przymusowych - 3
II. Opłaty adiacenckie i planistyczne
- wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich – 6
- wydano decyzji w sprawie opłat planistycznych - 5
Sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych:
866 160,00 zł
(w tym faktyczne wpływy w związku ze sprzedażą ratalną ) 662 680,00 zł,
 udzielona bonifikata przy sprzedaży lokali:
327 040,00 zł,
 ilość wniosków o wykup lokali które wpłynęły: - 6.

Edukacja
1. Organizacja wychowania przedszkolnego i nauczania dla dzieci uchodźców z Ukrainy:
 zainicjowanie spotkań on-line psychologów MPP-P w Koszalinie z pedagogami
i nauczycielami na temat: „ Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie”,
 stworzenie formularza umożliwiającego zgłoszenie dzieci uchodźców do przedszkoli
i szkół,
 stworzenie punktu informacyjnego w języku ukraińskim i rosyjskim wspierającego
organizację opieki i edukacji,
 opracowanie ulotki informującej w języku polskim i ukraińskim o sposobie zgłaszania
dzieci oraz możliwości objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 przeprowadzenie 3 spotkań on-line z wszystkimi dyrektorami szkół i przedszkoli
w sprawie organizacji wychowania i edukacji dzieci z Ukrainy,
 przeprowadzenie spotkań z dyrektorami szkół w sprawie organizacji oddziałów
przygotowawczych dla dzieci uchodźców,
2. Spotkanie z dyrektorami przedszkoli i szkół z udziałem Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcy
prezydenta miasta w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny
2022/2023 (17 lutego 2022 r.)
3. Prowadzenie konsultacji z operatorem projektu „Dostępna szkoła”.

4. Przygotowanie wniosków i umów z operatorem krajowym programu „Lokalny animator sportu”.
Przygotowanie upoważnień dla dyrektorów szkół do podpisywania umów ww. programu.
5. Uaktualnianie informacji na stronie www.eduportal.koszalin.pl, w szczególności informacji dla
uchodźców z Ukrainy (również w języku ukraińskim i rosyjskim).
6. Udział w kontrolach prowadzonych przez Biuro Kontroli w Przedszkolu nr 20, Przedszkolu nr 21
oraz w Zespole Szkół nr 9.
7. Przeprowadzenie procedury konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie
zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku
szkolnym 2022/2023.

Kultura
2 marca na I piętrze Galerii Ratusz miał miejsce finisaż prac Agnieszki Stępniewskiej pt. „Świat w moich
oczach”. Artystka jest członkinią kilku stowarzyszeń twórczych. Oprócz ZPTP należy także
do Koszalińskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków Rzeczpospolitej Polskiej i Koszalińskiego Klubu
Nauczycieli Plastyków – Twórców. W pracy artystycznej zajmuje się przede wszystkim mikro i makro
fotografią oraz malarstwem. Bierze czynny udział w konkursach fotografii artystycznej, zdobywając
nagrody i wyróżnienia. Finisaż otworzył wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski.
10 marca w Galerii Ratusz odbyły się dwa wernisaże. Na drugim piętrze, co stało się już tradycją, z okazji
Dnia Kobiet spotkali się twórcy, którzy przedstawili swoją wizję artystyczną poświęconą kobiecie w
sztukach plastycznych. „Kobieta w twórczości i twórczość kobiet”, to wystawa, na której zaprezentowano
prace artystów związanych ze środowiskiem ZPAP Okręgu Koszalin – Słupsk oraz zaproszonych gości.
Prezes Związku, dr Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, przedstawiła zaproszonych gości oraz nakreśliła historię
powstawania prezentowanych prac.
Na pierwszym piętrze odbył się natomiast wernisaż Marty Sobczak Jensen pt. „Nature Spirit” - członkini
Zespołu Twórczej Plastyki w Koszalinie. Jest ona czeladnikiem bioenergoterapeutką, certyfikowaną
masażystką dźwiękiem, arterapeutką, rekomendowaną nauczycielką Vedic Art. Wiele jej działań
podyktowanych jest dobru ludzkiemu. Pomaga innym zrozumieć siebie, wejrzeć w własne wnętrze.
Zaprezentowane zostały prace z mchu, które wprowadzają odrobinę lasu do betonowych przestrzeni.
Gospodarzem tego dnia był wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski. Wystawy w Galerii Ratusz można
oglądać przez najbliższy miesiąc.

Sport
14 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta
Koszalina, Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Prezes Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
w Koszalinie, której tematem była organizacja w dniu 3 marca 2022 r. meczu reprezentacji narodowych
Polski i Rosji w piłce ręcznej kobiet w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Ze względu na sytuację
w Ukrainie, mecz został ostatecznie odwołany.
6 marca na terenie „Wodnej Doliny” odbyła się trzecia edycja imprezy biegowej pn. „#BiegiemNaPomoc”,
której organizatorem była koszalińska firma dogadamycie.pl – Profesjonalne Biuro Tłumaczeń we
współpracy z koszalińskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce. Ze względu na aktualnie trwającą
wojnę na Ukrainie, impreza miała szczególny charakter, ponieważ jej uczestnicy biegli, aby pomóc
obywatelom Ukrainy. Za cel przyjęto przebiegnięcie dystansu 1.300 kilometrów, czyli odległości, jaka
dzieli Koszalin od Kijowa. Udział w imprezie wzięło blisko 600 uczestników. W trakcie imprezy
prowadzone były zbiórki finansowe oraz materialne z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.
Podczas imprezy obecny był prezydent Piotr Jedliński.

Wojna ukraińsko-rosyjska
W związku z wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej, prezydent Piotr Jedliński powołał specjalny sztab
kryzysowy, którego zadaniem jest korygowanie spraw związanych z pomocą przybywającym do
Koszalina uchodźcom, a także wysyłaniu transportów z zebraną przez mieszkańców miasta pomocą
humanitarną na teren Ukrainy, a zwłaszcza do Ivano-Frankivska, miasta partnerskiego Koszalina.
24 lutego przed koszalińskim ratuszem odbyła się konferencja prasowa poświęcona aktualnej sytuacji
na Ukrainie. W konferencji wzięli udział prezydent Piotr Jedliński, Jan Kuriata, przewodniczący Rady
Miejskiej oraz koszalińscy radni. Przedstawiono uchwałę Rady Miejskiej potępiającą atak Rosji.
Wieczorem prezydent uczestniczył w demonstracji wspierającej Ukrainę, która odbyła się na Rynku
Staromiejskim.
26 lutego do Koszalina dotarli pierwsi uchodźcy – cztery kobiety i 10 dzieci. Znaleźli się pod troskliwą
opieką Fundacji „Zdążyć z Miłością” oraz Miasta.
1 marca z siedziby firmy Buglo przy ul. BOWiD 4 wyjechał z Koszalina pierwszy TIR z darami dla IvanoFrankivska z 26 paletami w środku. W zorganizowanej na tę okoliczność konferencji prasowej wzięli
udział prezydent Piotr Jedliński, Roman Biłas, szef koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce,
Łukasz Karaszewski, prezes Buglo i Piotr Żal z firmy ITS Logistic, która użyczyła TIR-a.
Od 3 marca w godzinach 9:00 – 11:00 od poniedziałku do piątku istnieje możliwość skorzystania z
kontaktu telefonicznego w języku ukraińskim lub – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w języku rosyjskim, w
celu uzyskania informacji o możliwości zgłoszenia przebywających na terenie Koszalina dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym (dzieci urodzone w roku 2015 i wcześniej).
Pomoc w zgłoszeniu potrzeby objęcia dziecka opieką/nauką świadczona jest pod numerami telefonów:
94 348 88 65 – w języku ukraińskim,
780 544 274 - w języku rosyjskim.
7 marca przy ul. Dworcowej 11-15 zostało otwarte Centrum Informacji dla obywateli Ukrainy. Godziny
otwarcia: 8.00 - 17.00, tel. 94 346 24 40. Osoby z Ukrainy, potrzebujące pomocy, mogą uzyskać potrzebne
informacje na temat pomocy.
Pracownicy Ratusza cały czas segregują przekazane przez mieszkańców Koszalina ubrania i sukcesywnie
przekazują je osobom z Ukrainy.
Uchodźcom, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską 24 lutego 2022 roku lub później, przyznano
bezpłatne bilety komunikacji miejskiej.
Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie wydaje obywatelom Ukrainy żywność z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa. Żywność wydawana jest w PCK, ul. Grunwaldzka 20, we wtorki i czwartki w
godzinach od 8.00-14.00.
W magazynie przy ul. Grunwaldzkiej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00-17:00
przyjmowane są dary dla uchodźców z Ukrainy.
Została otwarta specjalna infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski oraz osób, które chcą
im pomóc w znalezieniu pracy. Każdy kto potrzebuje informacji m.in o formach wsparcia z urzędu pracy,
procedurach zatrudniania cudzoziemców, oferty pracy i szkoleń, pomoc w napisaniu CV może zadzwonić
pod
numer
telefonu 19524.
Informacje
te
uzyskasz
również
za
pomocą
adresu
email: kontakt@zielonalinia.gov.pl jak i stronie internetowej www.zielonalinia.gov.pl.

Uruchomione zostały kolejne punkty, w których kwaterowani są uchodźcy z Ukrainy: Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz hala „Gwardii”.
Koszalińskie instytucje kultury na bieżąco przygotowują ofertę kulturalną dla obywateli Ukrainy, którzy
przybywają do naszego regionu. Ofertę przygotowali: Bałtycki Teatr Dramatyczny, CK 105, Filharmonia
Koszalińska i Koszalińska Biblioteka Publiczna.
11 marca prezydent Piotr Jedliński uczestniczył w uroczystości zasadzenia na terenie koszalińskiej
„Czaplówki” dębu pamięci bohaterom Ukrainy. Drzewko zostało podarowane przez Nadleśnictwo
Karnieszewice. W ten sposób uczniowie chcieli symbolicznie okazać wsparcie i sprzeciwianie się napaści
na wolną i niepodległą Ukrainę.

Inne
1 marca ruszyła kolejna edycja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak w każdej edycji KBO autorzy
projektów oraz osoby zainteresowane mogą korzystać w całym okresie przyjmowania wniosków (1
marca – 15 kwietnia br.) ze wsparcia merytorycznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz Pracowni
Pozarządowej. Zapraszamy do kontaktu:
 w Urzędzie Miejskim: Marta Orzechowska (marta.orzechowska@um.koszalin.pl, tel.: 94 348 88
87),
 w Pracowni Pozarządowej: Łukasz Cieśliński (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl, tel.: 94 340
35 23).
Można uzyskać informacje i pomoc w zakresie generowania pomysłów, wypełniania formularza
zgłoszenia projektu, działań możliwych do finansowania, wyceny kosztów, zasad Budżetu
Obywatelskiego, itp.
Poza tym organizowane są otwarte spotkania, w których udział mogą wziąć koszalinianie. Pierwsze z nich
odbyło się 7 marca w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6e.
Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2023 wyniesie 3 630 000 zł. Na część
ogólnomiejską przypada 1 300 000 zł, natomiast dla każdego z siedemnastu Osiedli - 130 000 zł. Wartość
projektu osiedlowego będzie mogła wynosić maksymalnie 130 000 zł, a ogólnomiejskiego musi zawierać
się w granicach od 50 000 zł do 650 000 zł.
16 lutego ogłoszone zostały wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w celu zebrania opinii
na temat zmiany granic administracyjnych Koszalina przez włączenie: Sołectwa Kretomino (obręb
Kretomino), Gmina Manowo; części sołectwa Stare Bielice, Gmina Biesiekierz; oraz Sołectwa Mścice
(obręb Mścice), Gmina Będzino. Konsultacje z mieszkańcami Koszalina przeprowadzone zostały poprzez
udostępnienie ankiet elektronicznych na stronie internetowej www.koszalin.pl/konsultacje oraz
papierowych ankiet konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w godzinach pracy Urzędu, w
siedzibach Rad Osiedli. Wpłynęły 2324 ankiety, z czego 2013 złożyli mieszkańcy Koszalina, a 311 ankiet
złożonych zostało przez osoby, które nie są mieszkańcami Koszalina.
Wyniki ogółem – ankiety mieszkańców Koszalina:
Liczba głosów ważnych - 1976
Liczba głosów za przyłączeniem - 1211
Liczba głosów przeciw przyłączeniu - 702
Liczba głosów wstrzymujących - 63
1 marca przed pomnikiem rotmistrza Pileckiego odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości wziął udział wiceprezydent Wojciech Kasprzyk.
4 marca Klub Pionierów Koszalina świętował 52. rocznicę powołania. Z tej okazji przy pomniku Byliśmy Jesteśmy - Będziemy odbyła się uroczystość upamiętniająca ten ważny fakt. W imieniu Prezydenta
Koszalina kwiaty przed pomnikiem złożył wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski.

1 marca wystartował kolejny sezon Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest
20 stacji i 170 rowerów, w tym 15 z fotelikami dla dzieci. Nowością jest pojawienie się nowej stacji Traugutta (na rogu ul. Zwycięstwa i Traugutta). Stacja ta została przeniesiona z ul. Szczecińskiej.
10 marca Prezydent Koszalina otrzymał od Wojewody Zachodniopomorskiego do podpisania umowę na
realizację programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” - edycja 2022. Wysokość dofinansowania wyniosła 2 400 400 zł. W tym zakresie
ogłoszono konkurs ofert na rzecz organizacji pozarządowej, a jego rozstrzygnięcie nastąpi po 1 kwietnia.
6 marca prezydent Piotr Jedliński brał udział w odsłonięciu upamiętniającej ks. prałata Kazimierza
Bednarskiego tablicy pamiątkowej (zawisła na ścianie kościoła pw. Ducha Świętego).
23 lutego na emeryturę odeszła Iwona Potomska, wieloletnia dyrektorka Pałacu Młodzieży.
Wichury, które pod koniec lutego przeszły przez miasto, na terenie Koszalina uszkodziły znacząco lub
całkowicie złamały ponad 110 drzew, w tym 33 w pasach drogowych. Cały czas trwa usuwanie szkód.

Opracował:
Robert Grabowski
Rzecznik Prasowy
11 marca 2022 r.

Piotr Jedliński

