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WSTĘP

Integralnym elementem skutecznego zarządzania procesem rozwoju Miasta jest monitoring Strategii
Rozwoju Koszalina (SRK). Obowiązek sporządzania raportu oraz metodyka corocznego monitorowania
została zawarta w rozdziale 8. SRK przyjętej 23 maja 2013 roku uchwałą nr XXXII/486/2013 Rady Miejskiej
zaktualizowanej uchwałą nr XLI11/608/2018 RM.
Prezentowany Raport, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., przedstawia sprawozdanie z realizacji
celów strategicznych, priorytetów i kierunków działań zawartych w SRK. Stanowi on źródło informacji
0 stopniu realizacji Strategii, wskazuje zachodzące zmiany oraz określa dynamikę postępu w osiąganiu
przyjętych celów strategicznych.
Wskazany dokument został opracowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu
Miejskiego oraz Zespół ds. wdrażania Strategii (Zespół) powołany przez Prezydenta Miasta w 2013 roku.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele komórek i jednostek UM, Radni, a także przedstawiciele
środowiska gospodarczego.
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji, w 2018 r. naniesiono zmiany w treści Strategii Rozwoju Koszalina,
polegające na rezygnacji z części wskaźników oraz wprowadzeniu nowych. Z aktualną treścią dokumentu
można zapoznać się na stronie www.bip.koszalin.pl w zakładce „Strategia Rozwoju Koszalina".
W trakcie przeprowadzonego monitoringu przeanalizowano 52 wskaźniki (50 ilościowych, 2 opisowe),
które charakteryzują podjęte w tym okresie zadania. W trakcie kompletowania danych służących
monitorowaniu napotkano na obiektywne przeszkody związane z brakiem aktualnych danych ze
statystyki publicznej (dane GUS będą publikowane w IV kwartale 2018 r.).
Pierwszy rozdział Raportu stanowi ocenę stopnia realizacji celów strategicznych - Analiza wskaźnikowa odnosi się do efektów działań podjętych w 2017 r. w obszarze realizacji celów strategicznych
1 operacyjnych, na podstawie danych otrzymanych od tematycznych komórek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego, jednostek organizacyjnych Miasta (ZDiT, ZBM, MOPR), miejskich spółek (MZK), Powiatowego
Urzędu Pracy w Koszalinie (PUP), Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (FCiP), Koszalińskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR), Komendy Miejskiej Policji (KMP), Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz uczelni: Politechniki Koszalińskiej (PK), Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koszalinie (PWSZ).
Zawarty w pierwszym rozdziale opis dotyczący realizacji Strategii odniesiony został do czterech celów
strategicznych. W tym rozdziale przedstawiono wartości określone trendami obliczonymi dla roku
monitorowanego w odniesieniu do wartości bazowej (za wartość bazową przyjęto 201 2 rok), a także
analizą i opisem wskaźników obrazujących zmiany społeczno - gospodarcze zachodzące w Mieście.
W przypadku braku ww. danych (dane GUS) zawarto w tekście Raportu stosowny komentarz. Uzupełnione
dane zostaną ujęte w kolejnym Raporcie.
W drugim rozdziale Raportu przedstawiona została informacja dotycząca wdrażania sektorowych
programów rozwoju.
Informacje o poniesionych wydatkach w 2017 r. przedstawia trzeci rozdział Raportu. Wymieniona informacja
została opracowana na postawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
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1.1 CEL OPERACYJNY
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA
WSKAŹNIK

1.1.1

Długość nowo wybudowanych
dróg

1.1.2

Liczba miejsc postojowych
na terenach miejskich

1.1.3

Długość przebudowanych
dróg

TREND

W 2017 r. długość wybudowanych dróg wyniosła
0,371 km
Od 2012 r. wybudowano 4,405 km nowych dróg

W 2017 r. liczba miejsc postojowych
wyniosła 204
Od 2012 r. liczba miejsc postojowych
wzrosła o 11 95

W 2017 r. przebudowano 5,830 km dróg

T

t
T

1.3 CEL OPERACYJNY
PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO
WSKAŹNIK

1.3.1

Liczba pasażerów
transportu zbiorowego

1.3.2

Wskaźnik
zadowolenia
klienta z usług świadczonych
przez MZK

LEGENDA
- TREND WZROSTOWY

• TREND SPADKOWY
- CONSTANS

TREND

W 2017 r. liczba pasażerów wyniosła 19 333 000
W 201 2 r. liczba pasażerów wynosiła 20 1 31 000

W 2017 r. wartość wyniosła 4,0 / 5
(w skali od 0 do 5)
W 2012 r. wartość wynosiła 3,75 / 5
(w skali od 0 do 5)
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1.4 CEL OPERACYJNY
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I INFRASTRUKTURALNYCH KOMUNIKACJI PIESZEJ
I ROWEROWEJ
TREND

WSKAŹNIK

1.4.1

Długość
ścieżek i tras
b
„
rowerowych

W 201 7 r. wybudowano 6,422 km
~_jr.u j
.
Od 2012 r. wybudowano 27,222 km
... • , ,
nowych ścieżek i tras rowerowych

i

1.5 CEL OPERACYJNY
WSPIERANIE I INICJOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI MIASTA

Wskaźnik opisowy - obrazujący działania realizowane w danym roku.
Opis znajduje się na str. 7

1.6 CEL OPERACYJNY
WSPIERANIE SPRAWNEGO ROZWOJU ORAZ FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

TREND

1.6.1

Liczba projektów na rzecz
rozwoju społeczeństwa
informacyjnego

W 2017 r. liczba nowych projektów wyniosła 0
Od 2012 r. utrzymuje stałą wartość na
poziomie 5 projektów
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KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE
1.1.1 Długość nowo wybudowanych dróg [w km]
(2013-2017)

[I-]

Nowy wskaźnik, wprowadzony w 2018 r. służy przekazaniu
informacji, ile wybudowano nowych dróg w Koszalinie
od 2013 r.
Od momentu przyjęcia Strategii, wybudowano 4,405 km
nowych dróg w mieście.

1.1.2.Liczba miejsc postojowych na
terenach miejskich [w szt.]
(2013-2017)

r\p

[l.]

W 2017 r. utworzono 204 nowe miejsca parkingowe.
Sumując wartości od momentu przyjęcia Strategii,
obecnie ich liczba w Koszalinie wynosi 11 395
(zmiana o 1195 miejsc w stosunku do 2012 r.)

1.3.1 Liczba pasażerów transportu zbiorowego
(w min os] (2013-2017)

1.1.3. Długość przebudowanych dróg [w km]
(2016-2017)
[km]
6

[I.]

[L]

0
2016 (0,6 km)

2017 (5,830 km)

Wskaźnik wprowadzono w 2018 r. by ukazać, ile co roku
przebudowywanych jest dróg w Koszalinie.
W 2017 r. przebudowano ponad 5,8 km dróg i jest to
wzrost o 5,2 km w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W 2017 r. przewieziono komunikacją miejską 19 333 000
pasażerów.
Jest to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym
i jednocześnie najwyższy wynik od 2012 r.
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1.3.2. Wskaźnik zadowolenia klienta z usług
świadczonych przez MZK [w skali od 0 do 5]

1.5.1 Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz
poprawy zewnętrznej dostępności miasta
[S6]

W województwie zachodniopomorskim w 2017 r.
kontynuowane były prace budowlane na wszystkich 6
odcinkach realizacyjnych części trasy Goleniów - początek
obwodnicy Koszalina. Planowana data oddania do użytku
tego odcinka trasy ekspresowej to IV kwartał 2019 r.
Na terenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości
21 km w 2017 r. również kontynuowano prace ziemne oraz
budowano obiekty inżynierskie. Z uwagi na odkrycie
nieprzewidzianych wód podpowierzchniowych we wschodniej
części inwestycji, zaistniała konieczność opracowania innej
metody stabilizacji podłoża.

Wskaźnik poziomu zadowolenia klientów z usług
świadczonych przez MZK corocznie wzrasta.
W 2017 r. usługi oceniono na poziomie „4"
(w pięciostopniowej skali) i jest to najwyższy wynik od
czasu przyjęcia Strategii.

1.4.1. Długość ścieżek i tras rowerowych [w
km] (2013-2017)
[km]

8

PBDK, po nowelizacji, w okresie obowiązywania tego
dokumentu planistycznego, przewiduje ujęcie na
podstawowej liście zadań objętych limitem finansowym
realizację trasy ekspresowej S6 na odcinku Szczecin Koszalin.
[S11]

Po nowelizacji „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2014 - 2023" w lipcu 2017 r. na liście inwestycji objętych
limitem finansowym Programu z określoną datą realizacji na
koniec 2023 r. znalazł się odcinek planowanej trasy
ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice o długości 47,7 km.
Aktualnie trwa budowa obwodnicy Szczecinka o długości 12
km w ciągu trasy S11. Planowane zakończenie tej inwestycji
powinno nastąpić do końca 2018 r.

[Dworzec kolejowy]
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W styczniu 2017 r. Prezydent Koszalina po raz kolejny wystąpił
do Zarządu PKP S. A. z prośbą o przyspieszenie tej inwestycji.
W maju 2017 r. PKP S. A. udzieliło odpowiedzi, że zgodnie
z Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023,
dworzec w Koszalinie znajduje się na liście obiektów
planowanych do realizacji, zgodnie z przyjętym rankingiem
grup projektowych, natomiast nie można podać konkretnej
daty i zakresu realizacji z uwagi na ograniczone środki
finansowe jakimi dysponuje Spółka.

^

• W 2017 r. wybudowano ponad 6,4 km nowych ścieżek
rowerowych. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2016 o
ponad 5 km.
• Od 2012 r. wybudowano ponad 27 km nowych dróg
rowerowych.
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NOWOCZESNA GOSPODARKA

2.1 CEL OPERACYJNY
WSPIERANIE PROGOSPODARCZYCH POSTAW SPOŁECZNYCH
WSKAŹNIK

2.1.1

Liczba podmiotów gospodarczych
funkcjonujących w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 1000
mieszkańców

TREND

Liczba podmiotów 2017 r. wyniosła 175
Liczba podmiotów 2012 r. wynosiła 166

2.1.2

Wskaźnik zatrudnienia

Wartość w 2016 r. wyniosła 51,1
Wartość w 2012 r. wynosiła 45,7

2.1.3

Stopa bezrobocia

Wartość w 2017 r. wyniosła 5,3 aA
Wartość w 2012 r. wynosiła 11,7

2.1 .4

Średnie miesięczne
wynagrodzenie brutto
w Koszalinie w stosunku do
średniej krajowej

Wartość w 2016 r. wyniosła 89%
Wartość w 2012 r. wynosiła 87,7%

Wielkość wpływów do Budżetu
Miasta z tytułu podatków od
osób fizycznych - PIT

W 2017 r. wpływy wyniosły 137,3 min zł
W 2012 r. wpływy wynosiły 98,1 min zł

Wielkość wpływów do Budżetu
Miasta z tytułu podatku od
osób prawnych - CIT

W 2017 r. wpływy wyniosły 6,3 min zł
W 2012 r. wpływy wynosiły 5,7 min zł
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2.2. CEL OPERACYJNY
WSPIERANIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TREND

WSKAŹNIK

2.2.1

Liczba podmiotów gospodarczych
otrzymujących wsparcie
w ramach finansowych
instrumentów wsparcia

W 2017 r. liczba wyniosła 43
W 2012 r. liczba wynosiła 55

2.2.2

Liczba podmiotów
gospodarczych działających w
inkubatorach i parkach
technologicznych

W 2017 r. liczba wyniosła 54
W 2012 r. liczba wynosiła 52

2.3. CEL OPERACYJNY
POZYSKIWANIE INWESTORÓW KRAJOWYCH

1

T

ZAGRANICZNYCH
TREND

2.3.1

Udział spółek z udziałem
kapitału zagranicznego
w liczbie jednostek ogółem

W 201 7 r. wartość wyniosła 1,53 %
W 2012 r. wartość wynosiła 1,3 %

t

2.3.2

Liczba firm powstałych
w Podstrefie Koszalin SSSE

W 2017 r. powstały 4 nowe firmy
Od 2012 r. powstało 14 nowych firm

T

2.3.3

Powierzchnia miejskich terenów
sprzedanych z przeznaczeniem
pod inwestycje o funkcji
produkcyjno - usługowej

W 2017 r. wartość wskaźnika wyniosła 1,8ha
Od 2012 r. wartość wskaźnika wzrosła łącznie
o 14,7 ha

T

2.3.4

Liczba przedsięwzięć
z zakresu promocji gospodarczej
zrealizowanych w ciągu roku

W 2017 r. liczba przedsięwzięć wyniosła 9
W 2012 r. liczba przedsięwzięć wynosiła 0

T
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2.4. CEL OPERACYJNY
WSPIERANIE ROZWOJU KOSZALINA JAKO INNOWACYJNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO
ORAZ WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKI I BIZNESU
WSKAŹNIK

2.4.1

TREND

Liczba wspólnych projektów
realizowanych przez Uczelnie
i przedsiębiorcę w Koszalinie

W 2017 r. liczba wyniosła 206
W 2012 r. liczba wynosiła 0

Liczba osób aktywizowanych
w ramach podpisanych
porozumień o współpracy

W 2017 r. liczba wyniosła 174
W 2012 r. liczba wynosiła 0

T
T

2.5. CEL OPERACYJNY
ROZWÓJ TURYSTYKI Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH ZASOBÓW
TREND

2.5.1

Liczba miejsc noclegowych

2.5.2

Udzielone noclegi przypadające
na 1 miejsce noclegowe

2.5.3

Liczba podmiotów gospodarczych
w sferze usług turystycznych w
stosunku do liczby podmiotów
ogółem

Nowo powstałe atrakcje turystyczne

W 2017 r. liczba miejsc wyniosła 697
W 2012 r. liczba miejsc wynosiła 536

T

W 2016 r. wartość wyniosła 79,2 szt.
W 2012 r. wartość wynosiła 79,2 szt.

W 2017 r. liczba wyniosła 6,43%
W 2012 r. liczba wynosiła 6,0%

T

W 2017 r. liczba atrakcji wyniosła 5
W 2012 r. liczba atrakcji wynosiła 0

t
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NOWOCZESNA GOSPODARKA
2.1.1. Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących
w rejestrze REGON w przeliczeniu
^sztj na 1000 mieszkańców [w szt.] (2013-2017)

2.1.2. Wskaźnik zatrudnienia [w %]
(2013-2016)
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Wartość wskaźnika sukcesywnie rośnie. W 2013 r.
wynosiła 45,7%, w 2016 r. wyniosła 51,1 %.

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
utrzymuje się na zbliżonym poziomie i wykazuje
tendencję wzrostową.

Brak danych GUS za 2017 r. w momencie publikowania
niniejszego Raportu.

W 2017 r. liczba ta wzrosła ze 168,7 (2016) do 175.
2.1.4. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto
w Koszalinie w stosunku do średniej krajowej [w %]
(2013-2016)
[%]

2.1.3. Stopa bezrobocia [w %]
(2013-2017)
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Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszalinie
Od 2012 r. wartość wskaźnika sukcesywnie malała. W
w stosunku do średniej krajowej wyniosło w 2016 r. 89%
2017 r. stopa bezrobocia w Koszalinie wyniosła 5,3% i jest
i jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2015.
to najniższy wynik od czasu wdrażania i realizacji Strategii.
Między 2016 a 2017 r. nastąpił spadek bezrobocia o 1,6
pkt procentowego.

Brak danych GUS za 2017 r. w momencie publikowania
niniejszego Raportu.
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2.1.5. Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu
podatków od osób fizycznych - PIT [w min zł]
[min zł]

(2013-2017)

2.1.6. Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z
tytułu podatku od osób prawnych - CIT [w min
[min zł]
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Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatków
od osób fizycznych - PIT corocznie wzrasta.
W 2017 r. wartość wyniosła 137,3 min zł
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Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatków
od osób fizycznych - CIT nieznacznie spadła w porównaniu
z rokiem ubiegłym, jednak wciąż jest wyższa od wartości
bazowej z 2012 r.
W 2017 r. wartość wyniosła 6,3 min zł

2.2.1. Liczba podmiotów gospodarczych
otrzymujących wsparcie w ramach finansowych
instrumentów wsparcia [w szt.] (2013-2017)
[szt.]

2.2.2. Liczba podmiotów gospodarczych działających
w inkubatorach i parkach technologicznych [w szt.]
(2013-2017)

•i

jU

[I.]
-J>ó

O
W 2017 r. nastąpił spadek liczby podmiotów
otrzymujących wsparcie w ramach finansowych
instrumentów wsparcia i wyniósł 43.

W 2017 r. nastąpił wzrostliczby podmiotów gospodarczych
działających w inkubatorach i parkach technologicznych wyniósł 64.
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2.3.2. Liczba firm powstałych
w Podstrefie Koszalin SSSE
(2013-2017)

2.3.1. Udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego
w liczbie jednostek ogółem [w %]
(2013-2017)
[szt.]

[%]
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W 2017 r. nastąpił wzrost liczby firm powstałych
w Podstrefie Koszalin SSSE i wynosi 4
(o jedna więcej niż w 2016 r.).

W 2017 r. nastąpił wzrost związany z udziałem spółek z
udziałem kapitału zagranicznego w liczbie jednostek
ogółem i wyniósł 1,53%.
2.3.3. Powierzchnia miejskich terenów sprzedanych z
przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno
- usługowej [w ha]
[ha]
(2013-2017)

2.3.4. Liczba przedsięwzięć z zakresu promocji
gospodarczej zrealizowanych w ciągu roku [w szt]
(2013-2017)
[szt.]
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W 2017 r. powierzchnia miejskich terenów sprzedanych z
przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno usługowej wzrosła w porównaniu z 2016 r. i wyniosła 1,8 ha.

W 2017 r. liczba przedsięwzięć z zakresu promocji
gospodarczej zrealizowanych w ciągu roku wzrosła
i wyniosła 9.
Jest to wzrost o 1 przedsięwzięcie w porównaniu
z 2016 r.
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2.4.1. Liczba wspólnych projektów realizowanych przez
Uczelnie i przedsiębiorcę w Koszalinie
[szt.]

2.4.2 Liczba osób aktywizowanych w
ramach podpisanych porozumień o
współpracy
(2017)

250

50

[I.]
0
2016 (101)

Nowy wskaźnik wprowadzony w 2018 r. obrazuje ile osób
było aktywizowanych w ramach podpisanych porozumień
o współpracy między szkołą a przedstawicielami biznesu.

2017 (226)

Nowy wskaźnik wprowadzony w 2018 r. obrazuje
współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi
a przedstawicielami biznesu.

W 2017 r. liczba ta wynosiła 174 osoby.

W 2017 r. zrealizowano 226 wspólnych projektów i jest to
wzrost o 125 projektów w porównaniu z rokiem ubiegłym.
2.5.1. Liczba miejsc noclegowych [w szt.]
(2013-2017)

2.5.2. Udzielone noclegi przypadające na 1 miejsce
noclegowe [w szt.] (2013-2016)
[szt.]
80
60
40
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i.]
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W 2017 r. liczba miejsc noclegowych wyniosła 697 i jest to
spadek o 47 miejsc w porównaniu z 2016 r.
Jest to wartość powyżej ustalonej wartości bazowej z 2012 r.
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W 2016 r. liczba udzielonych noclegów przypadających na
1 miejsce noclegowe wynosiła 79,2 szt.
Jest to wzrost w porównaniu z 2015 r.
Brak danych GUS za 2017 r. w momencie publikowania
niniejszego Raportu.
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NOWOCZESNA GOSPODARKA
2.5.3. Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług
turystycznych w stosunku do liczby podmiotów ogółem
W

IW %l (2013.2017,

8

W 2017 r. liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług
turystycznych w stosunku do liczby podmiotów ogółem
wynosi 6,43% i i wzrosła w porównaniu z 2016 r. o 0,03%.
W 2017 r. liczba podmiotów gospodarczych wyniosła
18 084, z czego 1163 dotyczyły sfery usług turystycznych.

2.5.4 Nowo powstałe atrakcje turystyczne [w
szt.]
[s2( ]

(2013 201?)

15

W 2017 r. liczba nowo powstałych atrakcji turystycznych
pozostała bez zmian i utrzymuje się na stałym poziomie
od 2015 r.
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3.1 CEL OPERACYJNY
KREOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

TREND

WSKAŹNIK

3.1.1

Pokrycie powierzchni miasta
planami miejscowymi w
stosunku do powierzchni
wymaganej

W 2017 r. wartość wyniosła 58
W 2012 r. wartość wynosiła 54

3.2 CEL OPERACYJNY
WSPIERANIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

3.2.1

Zasoby mieszkaniowe ogółem
na 1000 mieszkańców

W 2016 r. wartość wyniosła 425,4
W 2012 r. wartość wynosiła 392

T
TREND

T

3.3 CEL OPERACYJNY
ROZWIJANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

TREND

3.3.1

Liczba stowarzyszeń i
organizacji społecznych oraz
fundacji

W 2017 r. liczba wyniosła 479
W 2012 r. liczba wynosiła 403

t

3.3.2

Liczba osób, które skorzystały
z projektów i programów
wsparcia realizowanych przez
MOPR

W 2017 r. liczba wyniosła 530
W 2012 r. liczba wynosiła 301

t

3.3.3

Liczba miejsc w żłobkach
publicznych i niepublicznych

W 2017 r. liczba wyniosła 1046
W 2012 r. liczba wynosiła 642

t
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3.4 CEL OPERACYJNY
PROPAGOWANIE INNOWACYJNOŚCI I PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI

TREND

WSKAŹNIK

3.4.1

Średni wynik z egzaminu
ósmoklasisty w porównaniu
do średniej krajowej

Wartość będzie mierzona od 2019 r.

Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły z testów gimnazjalnych
w porównaniu do średniej krajowej [w %]

WARTOŚĆ BAZOWA

2017

T

Wyniki uzyskane z j. polskiego

67,66/65 %

69,27/69 %

Wyniki uzyskane z części: historia i wos

63,37/61 %

58,88/59 %

Wyniki uzyskane z matematyki

52,21/47%

46,64/47 %

Wyniki uzyskane z części
przedmiotów przyrodniczych

51,81/50%

52,77/52 %

Wyniki uzyskane z j. angielskiego (ogólny)

70,06/63 %

brak egzaminu

Wyniki uzyskane z j. angielskiego p. podst.

69,08/63 %

70,39/67 %

T

Wyniki uzyskane z j. angielskiego p. rozszerz.

51,93/45 %

52,41/49 %

t

Wyniki uzyskane z j. niemieckiego (ogólny)

63,00/57 %

brak egzaminu

Wyniki uzyskane z j. niemieckiego p. podst.

70,61/58 %

66,48/54 %

Wyniki uzyskane z j. niemieckiego p. rozszerz.

58,76/40 %

58,35/41%

i
i
T

i
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U
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^
TREND

WSKAŹNIK
Średni wynik osiągnięty przez
koszalińskie szkoły z egzaminu
maturalnego w porównaniu do
średniej krajowej

W 2017 r. wartość wyniosła 90,85/78,50 %
W 2012 r. wartość wynosiła 87,6/80,00%

T

3.5 CEL OPERACYJNY
PODNOSZENIE ROLI KOSZALINA JAKO ZNACZĄCEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO

TREND

3.5.1

Liczba absolwentów
koszalińskich szkół wyższych
wobec liczby absolwentów w
Polsce

Wartość w 201 7 r. wyniosła 1 91 2 / 1 66 671
(1,15%)
Wartość w 2012 r. wynosiła 3400/ 485 246
(0,7%)

Liczba studentów koszalińskich
szkół wyższych wobec liczby
studentów w Polsce

W 2017 r. liczba wyniosła 5 814 / 1 348 822
(0,43%)
W 2012 r. liczba wynosiła 1 1 364 / 1 676 927
(0,67%)

T
1

3.6 CEL OPERACYJNY
PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

TREND

3.6.1

3.6.2

Liczba wdrożonych
zdrowotnych programów
profilaktycznych
realizowanych przez Miasto
Koszalin

Liczba osób, które skorzystały
ze zdrowotnych programów
profilaktycznych

W 2017 r. liczba wyniosła 3
W 2012 r. liczba wynosiła 3

W 2017 r. liczba wyniosła 5359
W 2012 r. liczba wynosiła 6600

1
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4
3.7 CEL OPERACYJNY
POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO

TREND

WSKAŹNIK

3.7.1

Liczba wypadków i kolizji

W 2017 r. liczba wyniosła 1846
W 2012 r. liczba wynosiła 987

t

3.7.2

Wskaźnik wykrywalności
przestępstw

W 2017 r. wartość wyniosła 75,3 %
W 2012 r. wartość wynosiła 74,2 %

T

3.8 CEL OPERACYJNY
WZMOCNIENIE POZYCJI KOSZALINA JAKO ATRAKCYJNEGO OŚRODKA KULTURY

TREND
3.8.1

Liczba imprez kulturalnych
rangi wydarzeń

W 2017 r. liczba wyniosła 32
W 2012 r. liczba wynosiła 23

3.8.2

Liczba osób korzystających
z miejskich obiektów kultury

W 2017 r. liczba wyniosła 673 775
W 2012 r. liczba wynosiła 702 815

T

i

3.9 CEL OPERACYJNY
KOSZALIN SPORTOWYM CENTRUM REGIONU

3.9.1

Liczba imprez sportowych
rangi wydarzeń

W 2017 r. liczba wyniosła 14
W 2012 r. liczba wynosiła 8

T
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PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA
3.1.1. Pokrycie powierzchni miasta planami
3.2.1. Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000
miejscowymi w stosunku do powierzchni wymaganej
mieszkańców [w szt.]
[w szt.] (2013-2017)
(2013-2016)
[szt.]
[szt.]
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W 2017 r. nastąpił wzrost pokrycia powierzchni miasta
planami miejscowymi w stosunku do powierzchni
wymaganej i wyniósł 58.

3.3.1. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych
oraz fundacji [ w szt.] (2013-2017)

W 2016 r. nastąpił wzrost zasobów mieszkaniowych
ogółem na 1000 mieszkańców i wyniósł 425.4 szt.
Brak danych GUS za 2017 r. w momencie publikowania
niniejszego Raportu.

3.3.2. Liczba osób, które skorzystały
z projektów i programów wsparcia realizowanych
przez MOPR [w szt.]
(2013-2017)

[I.]

Od 2012 r. następuje systematyczny wzrost liczby
stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji.
W 2017 r. liczba wyniosła 479 i jest to wzrost o 8
organizacji w porównaniu z 2016 r.

W 2017 r. nastąpił spadek liczby osób, które skorzystały
z projektów i programów wsparcia realizowanych przez
MOPR. W stosunku do wartości bazowej, zauważono
wzrost liczby osób.
W 2017 r. liczba ta wyniosła 530 osób.
20

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA
3.3.3. Liczba miejsc w żłobkach publicznych i
niepublicznych [w szt.] (2013-2017)
[szt.]

1,100

W 2017 r. nastąpił wzrost liczby miejsc w żłobkach
publicznych i niepublicznych.
W 2017 r. liczba ta wyniosła 1046 miejsc i jest to wzrost
o 16 miejsc w porównaniu z rokiem 2016.

3.5.1. Liczba absolwentów koszalińskich szkół
wyższych wobec liczby absolwentów w Polsce (2013-

2016)
[szt.]

3.4.3 Średni wynik osiągnięty przez
koszalińskie szkoły z egzaminu maturalnego
w porównaniu do średniej krajowej
(2013-2017)
[I.]

[%]

2013

89,7 / 81 %

2014

75,4/71 %

2015

89,7 / 80 %

2016

89 / 85 %

2017

90,85 / 78,5 %

Od 2012 r. następuje wzrost średniego wyniku
osiągniętego przez koszalińskie szkoły z egzaminu
maturalnego w porównaniu do średniej krajowej.
Wartość w 2017 r. wyniosła 90,85 % w Koszalinie do 78,5%
w skali kraju.
3.5.2. Liczba studentów koszalińskich szkół wyższych
wobec listy studentów w Polsce.
(2013-2017)
[szt.]

11,000

Od 2012 r. następuje spadek liczby absolwentów w
Koszalinie. W dużej mierze jest on spowodowany niską
liczbą studentów w całej Polsce.
W 2017 r. stosunek liczby absolwentów w Koszalinie do
liczby absolwentów w Polsce wynosił 1,14%. W 2012 roku
wynosił 0,7%.

Od 2012 r. następuje systematyczny spadek liczby
studentów w Koszalinie. W dużej mierze jest on
spowodowany niżem demograficznym oraz spadkiem
liczby studentów w całej Polsce.
W 2017 r. stosunek liczby studentów w Koszalinie do
liczby studentów w Polsce wynosił 0,43%. W 2012 roku
wynosił 0,63%
2'

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA
3.6.2. Liczba osób, które skorzystały
ze zdrowotnych programów profilaktycznych
[w szt.] (2013-2017)

3.6.1. Liczba wdrożonych zdrowotnych
programów profilaktycznych realizowanych
przez Miasto Koszalin [w szt.]
[szt.]
(2013-2017)
3
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W 2017 r. liczba wdrożonych zdrowotnych programów
profilaktycznych utrzymała się na stałym poziomie
i wyniosła 3.

W 2017 r. nastąpił wzrost liczby osób korzystających ze
zdrowotnych programów profilaktycznych.
W 2017 r. liczba ta wyniosła 5359 i jest to wzrost o 659
osób w porównaniu z rokiem 2016.

3.7.1. Liczba wypadków i kolizji [w szt.]
(2013-2017)
[szt.]

W 2017 r. nastąpił wzrost liczby wypadków i kolizji.
W 2017 r. liczba ta wyniosła 1846 i jest to wzrost o 246
takich zdarzeń w porównaniu z rokiem 2016.
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PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA
3.8.1. Liczba imprez kulturalnych rangi
wydarzeń [w szt.] (2013-2017)

3.7.2. Wskaźnik wykrywalności przestępstw [w %]
(2013-2017)
[szt.J
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W 2017 r. nastąpił wzrost wykrywalności przestępstw
i wyniósł 75,3% - o 1,1 pkt procentowego więcej niż
w 2016 r.

W 2017 r. liczba imprez kulturalnych rangi wydarzeń
wyniosła 32.
Wartość utrzymuje się znacznie powyżej wartości bazowej
z 2012 r„ która wyniosła 23.

3.8.2. Liczba osób korzystających
z miejskich obiektów kultury
(2013-2017)

3.9.1. Liczba imprez sportowych rangi wydarzeń
(2013-2017)
[szt.J
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W 2017 r. nastąpił spadek liczby osób korzystających
z miejskich obiektów kultury i wyniósł 673 775 osób.
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W 2017 r. nastąpił wzrost liczby imprez sportowych rangi
wydarzeń. W 2017 r. liczba ta wyniosła 14.
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CZYSTE ŚRODOWISKO
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4.1 CEL OPERACYJNY
USPRAWNIENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

TREND

WSKAŹNIK

4.1.3

Poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego
użycia odpadów surowcowych

W 2017 r. wartość wyniosła 31,03%
W 2012 r. wartość wynosiła 1 2%

T

Poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego
użycia i odzysku odpadów
budowlanych i rozbiórkowych

W 2017 r. wartość wyniosła 67,02 %
W 2012 r. wartość wynosiła 36 %

r

Poziom masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych
na składowisko

W 2017 r. wartość wyniosła 0,08%
W 2012 r. wartość wynosiła 50%

t

4.2 CEL OPERACYJNY
OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

TREND
Poziom zanieczyszczenia
powietrza benzo(a)pirenem
B(a)P

W 201 7 r. wartość wyniosła 11 0%
W 201 2 r. wartość wynosiła 1 60%

1

4.3 CEL OPERACYJNY
POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO

TREND
Udział terenów zagrożonych
hałasem w ogólnej
powierzchni terenów
chronionych w mieście

W 2017 r. wartość wyniosła 1,18%
W 2012 r. wartość wynosiła 1,73%

1

4.4. CEL OPERACYJNY
ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

TREND
4.4.1

Odsetek ludności korzystającej
z sieci kanalizacji sanitarnej

W 201 6 r. odsetek wyniósł 99,97%
W 201 2 r. odsetek wynosił 94,7%

Odsetek ludności korzystającej
z sieci wodociągowej

W 201 6 r. odsetek wyniósł 1 00%
W 201 2 r. odsetek wynosił 96,4%

CZYSTE ŚRODOWISKO

^

f

4.5. CEL OPERACYJNY
ZACHOWANIE ILOŚCI TERENÓW ZIELONYCH, W TYM OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONYCH
PRZYRODNICZO

TREND

WSKAŹNIK

4.5.1

Udział terenów zielonych w
ogólnej powierzchni miasta

W 2017 r. wartość wyniosła 38,4 %
W 2012 r. wartość wynosiła 38,1 %

>

4.6 CEL OPERACYJNY
PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW
W ramach kampanii edukacyjnej Gminy Miasto Koszalin zrealizowano następujące działania:
•

Przeprowadzono konkurs ekologiczny pn. „Ekologiczny Koszalin" dla szkól podstawowych,

•

Zorganizowano potkania Straży Miejskiej z mieszkańcami Koszalina i uczniami szkól i przedszkoli oraz warsztaty dla Rad
Osiedli i Radnych Miejskich,

•

Przeprowadzono warsztaty nt. gospodarki odpadami dla przedstawicieli Rad Osiedli oraz Radnych Miejskich,

•

Wyprodukowano spot animacyjny dot. problemu segregacji odpadów oraz spalania odpadów w piecach domowych,

•

Zakupiono książeczki edukacyjne dla dzieci dot. gospodarki odpadami (segregacja, dzikie wysypiska, punkty selektywnej
zbiórki oraz spalanie śmieci),

• Zorganizowano szereg corocznych akcji i inicjatyw proekologicznych, tj.:
- oczyszczanie rzeki Dzierżęcinki i wybranych oczek wodnych,
- Godzina dla Ziemi
- Listy dla Ziemi.
•

Przeprowadzono kampanie proekologiczne wśród mieszkańców Koszalina.
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CZYSTE ŚRODOWISKO
4.1.2. Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia i odzysku odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [w %]
(o/o]
(2013-2017)

4.1.1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia odpadów surowcowych [w %]
(2013-2017)
[%]

40

100

30

75
50
25

[I.]

[I.]

&

€

O'

A
&

O

<o^
t*
"V*

nr

.C?
rxV
nr

<i>
O

nr

W 2017 r. wartość poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wyniosła 67,02%%.

W 2017 r. nastąpił wzrost poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia odpadów
surowcowych i wyniósł 31,03%.
Jest to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym
wartość ta wyniosła 22,4%.

<o•

Jest to spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym
wartość ta wyniosła 76,1%. Wartość utrzymuje się
znacznie powyżej wartości bazowej, która wyniosła 36%.

4.1.3.Poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych na składowisko [w %]
(2013-2017)
(%]

4.2.1. Poziom zanieczyszczenia powietrza
benzo(a)pirenem B(a)P [w %]
(2013-2017)
[%]
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W 2017 r. poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko W 2017 r. nastąpił spadek poziomu zanieczyszczenia
benzo(a)pirenem B(a)P w porównaniu z 2016 r, i wyniósł
wyniósł 0,08% i jest to utrzymanie poziomu
110%.
z 2016 r.
Jest to trend pozytywny, który od roku oscyluje
w granicy 0%.
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4.3.1. Udział terenów zagrożonych hałasem w ogólnej
powierzchni terenów chronionych w mieście [w %]
(2013-2017)

[%]

[%]

4.4.1. Odsetek ludności korzystającej
z sieci kanalizacji sanitarnej [w %]
(2013-2016)
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Badania dotyczące terenów zagrożonych hałasem
wykonywane są raz na 5 lat.

W 2016 r. wartość ta wyniosła 99,7%, osiągając niemalże
wartość maksymalną.

W 2017 wartość ta wyniosła 1,18% i wynosi mniej niż
w 2012 r., gdy wartość wykazywała 1,73%

Brak danych GUS za 2017 r. w momencie publikowania
niniejszego Raportu.

4.4.2. Odsetek ludności korzystającej
z sieci wodociągowej [w %]
(2013-2017)

4.5. Udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni
miasta [w %] (2013-2017)
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W 2016 r. odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej wyniósł 100%.
Brak danych GUS za 2017 r. w momencie publikowania
niniejszego Raportu.

W 2017 r. udział terenów zielonych w ogólnej przestrzeni
miasta wyniósł 38,4% i utrzymuje się od kilku lat na stałym
poziomie.
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PROGRAMY SEKTOROWE
Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Koszalina, instrumentem służącym jej wdrażaniu są sektorowe
programy rozwoju. W poniższym zestawieniu tabelarycznym zostały ujęte programy, które w 2017 roku:
a) obowiązywały,
b) są planowane do realizacji.
Zestawienie programów jest corocznie aktualizowane i publikowane (wraz z załącznikami) w Internecie pod
adresem http://www.koszalin.pl/pl/page/sektorowe-programy-rozwoju.

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
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026,
3. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
4. Koszalińska Karta Dużej Rodziny,
5. Koszaliński Budżet Obywatelski,
6. Koszalińska Karta Seniora,
7. Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2013-2017,
8. Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
9. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Koszalina na lata 2017-2021,
10. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
11. Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016 - 2020,
12. Wieloletni Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na lata 2016-2020,
13. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020,
14. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2016 - 2020,
15. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020,
16. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018,
17. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na
lata 201 5 - 201 8 - pn. "BEZPIECZNY KOSZALIN".

Czyste środowisko
1. Program Usuwania azbestu z Miasta Koszalina,
2. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina,
3. Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2021-2024,
4. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina,
5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin.
6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Koszalina w 2017 roku,

Programy planowane do realizacji (stan w 2017 r.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program wspierania przedsiębiorczości,
Program Sektorowy Rozwoju Koszalińskiej Oświaty,
Program informatyzacji Miasta,
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022,
Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022,
Program Rozwoju Kultury "Koszalin 2018/2028",
Miejski Program na rzecz osób starszych na lata 2018-2022,
Program promocji Miasta.
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INFORMACJA O WYDATKACH PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO

Wykonanie budżetu miasta w 2017 r. wyniosło
w. majątkowe

16%

587 127 728 zł

z czego

wydatki majątkowe

wydatki bieżące
493 756 070 zł

w. bieżące

84%

92 564 774 zł

Wydatki inwestycyjne w 2017 r. wyniosły

roboty inwestycyjne - 88 454 354 zł
zakupy inwestycyjne - 4 110 420 zł

Wydatki na inwestycje poniesione w latach 2013-2017 [tys zł]

Struktura wydatków inwestycyjnych w 2017 r.
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Na zadania o charakterze strategicznym przeznaczono 125 202 949 zł

18%

Koszalin sprawny komunikacyjnie (KSK) 79 349 800 zł
Nowoczesna gospodarka (NG) - 2 877 620 zł
Przyjazna przestrzeń miejska (PPM) - 20 843 046 zł

17%

Czyste środowisko (CŚ) - 22 132 483 zł

KSK
63%

2%
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PODSUMOWANIE
KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

T

- 5 wskaźników

1

1 wskaźnik

- 1 wskaźnik

NOWOCZESNA GOSPODARKA

T

- 16 wskaźników

i

- 1 wskaźnik

1 wskaźniki

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

T

- 10 wskaźników

1

- 4 wskaźniki

1 wskaźnik

CZYSTE ŚRODOWISKO

T

- 5 wskaźników

i

- 0 wskaźników

3 wskaźniki

Monitorowanie realizacji celów strategicznych jest elementem koniecznym w procesie spójnego planowania działań
i zarządzania strategicznego. Przedstawione w niniejszym Raporcie zadania przewidziane do realizacji w 2017 r.
w większości zostały podjęte.
Uzyskane w trakcie monitoringu dane i informacje pozwoliły na dokonanie oceny działań podjętych w 2017 r.
Na podstawie zgromadzonych informacji, spośród 52 wskaźników wartość pozytywną (wobec wartości bazowej)
wykazało 36, wartość negatywną - 6 wskaźników, constans - 6 wskaźników. W przypadku 3 wskaźników zastosowano
dane opisowe, a dane dotyczące 1 wskaźnika będą dostępne od 2019 r.
W przypadku 5 wskaźników, uzupełniono brakujące dane za 2016 r., jednak w momencie publikacji Raportu nie zostały
udostępnione przez GUS aktualne dane. Są to:
1. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszalinie stosunku do średniej krajowej,
2. Wskaźnik zatrudnienia,
3. Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 mieszkańców,
4. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej,
5. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej.
W 2017 r. na zadania o charakterze strategicznym wydatkowano z Budżetu Miasta Koszalina łącznie 125 202 949 zł
(21,3% wydatków budżetowych ogółem). Z analizy wydatków poniesionych na realizację zadań wynika, że najwyższy
udział środków w wysokości aż 79 349 800 zł przeznaczono na realizację działań w obszarze celu strategicznego
Koszalin sprawny komunikacyjnie (63% na zadania o charakterze strategicznym).
Przedstawiany Raport zawiera sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w 2017 r. Zostały one
zaprezentowane poprzez formę opisową wraz z graficzną prezentacją danych.
Niniejszy Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2017 r. został opracowany w oparciu o dane pozyskane z:
komórek organizacyjnych UM w Koszalinie, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek, innych podmiotów,
koszalińskich uczelni publicznych, GUS oraz innych instytucji.
Redakcja:
1. Zespół zadaniowy ds. wdrażania Strategii Rozwoju Koszalina,
2. Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej.
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