BRM.0008.4.2018.K

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Kołobrzeg za 2017 r.
LP.

Nr Uchwały

Tytuł
Wydział
XXVII Sesja Rady Miasta 5stycznia 2017 r.

Sposób załatwienia

1

XXVII/393/17

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
dla
samorządowego
zakładu
budżetowego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
w 2017 r.

EKS

Uchwałę przekazano do stosowania
przez MOSiR.

2

XXVII/394/17

w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy
finansowej
innym
jednostkom
samorządu
terytorialnego.

WZK

3

XXVII/395/17

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024.

FN

4

XXVII/396/17

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 rok.

FN

5

XXVII/397/17

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci w
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto
Kołobrzeg.

EKS

Dotacja w wysokości 12 000,00 zł
została
przydzielona
Powiatowi
Kołobrzeskiemu w celu odłowienia
i odstrzału dzików na terenie
administrowanym przez Urząd Miasta
Kołobrzeg.
Uchwalono Wieloletnią
Prognozę
Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2017 – 2024.
Uchwalono budżet Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.
Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego dnia
13 stycznia 2017 r. poz. 275.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 25 stycznia
2017 r. poz. 431 i obowiązuje od
1 stycznia 2017 r.
Uchwała została przekazana do
stosowania przez przedszkola i CUW
oraz do informacji rodziców. Uchwała
została podjęta w związku z wejściem
w życie przepisów zwalniających
1

6

XXVII/398/17

w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania
wieczystego.

7

XXVII/399/17

w sprawie
gruntowej.

8

XXVII/400/17

w
sprawie
sprzedaży
działek
w Kołobrzegu przy ul. Lazurowej.

ustanowienia

odpłatnej

GN

służebności

GN

położonych

GN

dzieci 6 letnie z opłaty za świadczenie
usług
opiekuńczo-wychowawczych
wykraczających
poza
podstawę
programową.
Uchwała zrealizowana, nieruchomość
została nabyta aktem notarialnym Rep
A nr 7487/2017 z dnia 7 sierpnia 2017
roku.
Uchwała zrealizowana.
Ustanowiono
służebność
aktem
notarialnym Rep A nr 1949/2017
Wykaz: 09.06 – 29.06.2017 r.
W trakcie realizacji. Kupujący złożyli
wnioski o udzielenie bonifikaty.
Zrealizowana. W dniu 03.07.2017 r.
zawarty
został
akt
notarialny
sprzedaży Nr 10716/2017.

9

XXVII/401/17

w
sprawie
sprzedaży
działki
w Kołobrzegu przy ul. Grzybowskiej.

położonej

GN

10

XXVII/402/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat części
działki o numerze 183 oraz części działki o numerze
184 obręb 9, położonych przy ul. Lazurowej
w Kołobrzegu.

GN

Zrealizowana. W dniu 16.03.2017 r.
zawarta została umowa dzierżawy.

11

XXVII/403/17

w sprawie zniesienia lub podwyższenia kryterium
dochodowego
uprawniającego
do
pobierania
świadczeń
z
funduszu
alimentacyjnego,
proporcjonalnie
do
wzrostu
minimalnego
wynagrodzenia w 2017 r.

WS

Przekazano
realizacji.

12

XXVII/404/17

w sprawie zatwierdzenia
Rewizyjnej na rok 2017.

planu

pracy

Komisji

BRM

do

MOPS

celem

Uchwała w trakcie realizacji.

2

XXVIII Sesja Rady Miasta 9 lutego 2017 r.

13

XXVIII/405/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

FN

14

XXVIII/406/17

FN

15

XXVIII/407/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata
2017 – 2024
w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o.
na lata 2016 – 2017.

16

XXVIII/408/17

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie,
restauratorskie
lub
roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.

UA

17

XXVIII/409/17

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

UA

PNW

Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.
Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
15 lutego 2017 r. poz. 732.
Dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.
Uchwała została przekazana do spółki
MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. oraz do
wiadomości gmin - udziałowców
Spółki,
będących
członkami
porozumienia międzygminnego.
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego 15 lutego
2017 r. poz. 733. Weszła w życie
2 marca 2017 r.
Każdy posiadacz zabytku wpisanego
do rejestru zabytków może ubiegać
się o dotacje od miasta na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty
budowlane
przy
swoim
zabytku. Uchwała określa zasady
ubiegania się o dotację oraz jej
udzielania. Dotychczas nikt nie
wnioskował o dotacje.
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego 3 marca
3

i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kołobrzeg.

2017 r. pod poz. 975. Weszła w życie
18 marca 2017 r. Następnym krokiem
było podjęcie przez Radę Miasta
Kołobrzeg Uchwały Nr XXX/438/17
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
gminnego programu rewitalizacji.
Opracowanie GPR zaplanowano na
2018 r.

18

XXVIII/410/17

w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg
gminnych.

K-DR

19

XXVIII/411/17

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na
czas nieoznaczony na rzecz Regionalnego Centrum
Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
zabudowane nieruchomości przy ulicach Solnej
i Zdrojowej.
w sprawie sprzedaży działki nr 74/3 obręb 12,
położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej.

GN

GN

Procedura sprzedaży nieruchomości
zostanie wszczęta po zakończeniu
umowy dzierżawy.

Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
zachodniopomorskiego dnia 22 lutego
2017 r. poz. 787 i weszła w życie
9 marca 2017 r.
Zrealizowana.
Ustalono
nowy
przebieg
dróg,
ul. Zdrojowa/Mickiewicza.
Zrealizowana.
Akt notarialny Repertorium A numer
5147/2017 z dnia 13.06.2017 r.

20

XXVIII/412/17

21

XXVIII/413/17

w sprawie sprzedaży działki położonej
w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej.

GN

Zrealizowana. W dniu 08.06.2017 r.
zawarty
został
akt
notarialny
sprzedaży Nr 8564/2017.

22

XXVIII/414/17

w
w

sprawie
sprzedaży
działek
Kołobrzegu przy ul. Generała

GN

Zrealizowana.

położonych
Władysława

Zawarte umowy sprzedaży:
4

1) działka nr 8/1– akt not. Nr
10716/2017 z dnia 26.07.2017r
2) działka nr 8/2 – akt not. Nr
2201/2017 z dnia 27.07.2017 r.

Sikorskiego.

23

XXVIII/415/17

w
sprawie
sprzedaży
działek
położonych
w Kołobrzegu przy ul. Aleksandra Fredry.

GN

24

XXVIII/416/17

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty.

GN

25

XXVIII/417/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części
działki numer 141/9 obręb 13, położonej przy
ul. Lipowej w Kołobrzegu.

GN

Zrealizowana. W dniu 21.03.2017 r.
zawarta została umowa dzierżawy.

26

XXVIII/418/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części
działki numer 204/29 obręb 17, położonej przy
ul. Krzysztofa Kolumba w Kołobrzegu.

GN

Zrealizowana. W dniu 12.04.2017 r.
zawarta została umowa dzierżawy.

27

XXVIII/419/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części
działek o numerach: 242/2, 242/3 i 242/4 obręb 12,
położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu.

GN

Zrealizowana.

W trakcie realizacji. Nieruchomości
gotowe
do
sprzedaży.
Wykaz
opublikowany w okresie:
22.09.2017 – 22.10.2017 r. Terminy
zawarcia umów sprzedaży zależne od
kupujących.
Zrealizowana. Sprzedano lokale:
 przy ul. Jedności Narodowej
75/8 akt notarialny Rep. A nr
6302/2017 z dnia 11.07.2017 r.
 przy Al. I Armii Wojska
Polskiego 7/1 akt notarialny
rep. A nr 11412/2017 z dnia
01.08.2017

W dniu 28.03.2017 r. zawarta została
umowa dzierżawy.
5

28

XXVIII/420/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części
działek o numerach: 9/9 i 45 obręb 6 o łącznej
powierzchni 1.590 m2 położonych przy ul. Wschodniej
w Kołobrzegu.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

GN

29

XXVIII/421/17

30

XXVIII/422/17

w sprawie zmian w składach osobowych stałych
Komisji Rady Miasta Kołobrzeg.

BRM

31

XXVIII/423/17

w sprawie odwołania dotychczasowego i wyboru
nowego przedstawiciela do Komisji Mieszkaniowej
przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg.

KL

32

XXVIII/424/17

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej
z
kontroli
kompleksowej
umów
dzierżaw
długoterminowych pod kątem finansowym.

GN

33

XXVIII/425/17

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli

GN

BRM

Zrealizowana.
W dniu 09.05.2017r. zawarto umowę
dzierżawy zgodnie z podjętą uchwałą.
Rada uznała skargę za bezzasadną.
Uchwała wraz z uzasadnieniem
została przesłana skarżącemu.
Ze
składu
osobowego
Komisji
Uzdrowiskowej Rada odwołała radną
Izabelę
Zielińską.
Ze
składu
osobowego
Komisji
Spraw
Społecznych i Sportu Rada odwołała
radnego Marka Młynarczyka i radną
Danutę Wilk. Do składu Komisji ds.
Budżetowo
–
Gospodarczych
powołano
radnego
Marka
Młynarczyka. Do składu Komisji
Uzdrowiskowej i Komisji Spraw
Społecznych i Sportu powołano
radnego Przemysława Kiełkowskiego.
Uchwała
organizacyjna
–
zrealizowana.
W związku ze złożoną rezygnacją
Rada odwołała dotychczasowego
przedstawiciela
Pana
Dariusza
Zawadzkiego i w jego miejsce wybrała
Pana Artura Dąbkowskiego.
Uchwała niezrealizowana w związku z
brakiem zdarzeń, o jakich mowa
w przyjętych przez Radę Miasta
wnioskach.
Przyjęte wnioski dotyczą realizacji
postępowań przetargowych przez
MOSIR w Kołobrzegu.
6

problemowej w zakresie przetargów i umów poza
przetargowych na dzierżawy związane z kołobrzeską
plażą, zawierane przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kołobrzegu, za okres 3 ostatnich lat.
XXIX Sesja Rady Miasta 28 lutego 2017 r.

34

XXIX/426/17

w sprawie udzielenia w roku 2017
finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu.

35

XXIX/427/17

w
sprawie
określenia
zasad
ustalania
i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w
Kołobrzegu
–
samorządowego
zakładu
budżetowego środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od towarów i usług.

EKS

36

XXIX/428/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.

EKS

pomocy

FN

Udzielono
pomocy
finansowej
Powiatowi Kołobrzeskiemu do kwoty
310.00,000,00 zł na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr
3347Z (tj. ulicy Jedności Narodowej
w Kołobrzegu od wjazdu na działkę
244/9 – Poliklinika, do nowej
nawierzchni asfaltowej na wysokości
posesji nr 6 (nie więcej niż 50 %
wydatków Powiatu na realizację tego
zadania).
Uchwała została przekazana do
stosowania przez MOSIR w związku
z centralizacją podatku VAT na
poziomie gminy.

Uchwała została podjęta w związku z
wprowadzaniem
reformy
ustroju
szkolnego. Zgodnie z projektem sieci
szkół zmiany będą polegać na tym, iż:
-dotychczasowe
sześcioletnie
sp
zostaną przekształcone w 8 letnie sp,
-Gimnazjum nr 1 i 3 zostanie
7

przekształcone w 8 letnie sp, - G 2
zostanie wygaszone do 31.08.2019 r.
-Gimnazjum Dla Dorosłych zostanie
przekształcone w SP dla Dorosłych, natomiast ZS w Podczelu ulegnie
przekształceniu w 8 letnią sp. Projekt
sieci był szeroko konsultowany
z dyrektorami i nauczycielami szkół,
rodzicami i radnymi RM.
Uchwała będzie realizowana przez
kolejne lata określone w tytule.

37

XXIX/429/17

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na
lata 2017 - 2020”.

WS

38

XXIX/430/17

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen
i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Kołobrzeg, wykonywane przez
Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o.

PNW

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego 15 marca
2017r. poz. 1150 i obowiązuje od
30.03.2017r.

39

XXIX/431/17

w sprawie rozpatrzenia skargi
Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

działania

BRM

Rada uznała skargę za bezzasadną.
Uchwała wraz z uzasadnieniem
została przesłana skarżącemu.

40

XXIX/432/17

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Kołobrzeg.

BRM

Ze składu osobowego Komisji Spraw
Społecznych i Sportu Rada odwołała
radną Karolinę Szarłatę – Woźniak.

41

XXIX/433/17

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg.

BRM

Do
składu
osobowego
Komisji
Rewizyjnej Rada powołała radnego
Dariusza Zawadzkiego.

na

8

XXX Sesja Rady Miasta 29 marca 2017 r.

42

XXX/434/17

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.

FN

43

XXX/435/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 –
2024.

FN

44

XXX/436/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

EKS

45

XXX/437/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla „Podczele II” dla terenu
działki nr 4/212 w obrębie 8 przy ul. Tarnopolskiej
w Kołobrzegu.

UA

Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.
Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
4 kwietnia 2017 r. poz. 1394.
Dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 21 kwietnia
2017 r. poz. 1732 i weszła w życie
6 maja 2017 r.
Uchwała została podjęta w związku
z wprowadzaniem reformy ustroju
szkolnego. Projekt sieci, który został
zatwierdzony przez RM, pozytywnie
zaopiniował
Zachodniopomorski
Kurator Oświaty. W związku z tym RM
do 31.03.2017 r. była zobowiązana do
podjęcia przedmiotowej uchwały.
Uchwała została przekazana do
stosowania przez podległe szkoły oraz
do wiadomości rodzicom.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 21 kwietnia
2017 r. pod poz. 1733 i weszła w życie
6 maja 2017 r.
9

46

XXX/438/17

w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego
programu rewitalizacji.

UA

47

XXX/439/17

w sprawie przyjęcia programu
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
bezdomności zwierząt na rok 2017.

KL

opieki nad
zapobiegania

Wydz. UA realizuje ją poprzez
wydawanie wypisów i wyrysów lub
zaświadczeń. Pozostałe Wydz. wg
właściwości.
Procedura zainicjowana niniejszą
uchwałą
w
trakcie
realizacji.
Zarządzeniem
Wewnętrznym
Prezydenta
Nr
54/17
z
dnia
13.06.2017 r. powołano zespół, który
ma przygotować GPR dla Miasta
Kołobrzeg
na
lata
2018-2027.
Zarządzenie weszło w życie z dniem
podpisania. Spotkania zespołu odbyły
się 21 czerwca i 24 sierpnia br.
Przeprowadzono
dwie
procedury
zapytania ofertowego na wykonanie
strony internetowej o rewitalizacji
miasta oraz na opracowanie koncepcji
gminnego
programu
rewitalizacji.
Podpisano
stosowne
umowy.
Wybrano logo i hasło. Prace nad GPR
trwają nadal i zakończyć się mają do
końca sierpnia 2018 r.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 21 kwietnia
2017 r. poz. 1734 i weszła w życie
6 maja 2017 r.
Program
z uchwałą.

zrealizowany

zgodnie

10

48

XXX/440/17

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości.

GN

Uchwała zrealizowana.
Nieruchomość nabyta nieodpłatnie
aktem notarialnym Rep A nr
6136/2017 z dnia 6.07.2017
Wykaz: 23.08 – 12.09.2017 r.
W trakcie realizacji. Wymagana jest
regulacja stanu prawnego w księdze
wieczystej nieruchomości.

49

XXX/441/17

w sprawie zbycia działek położonych przy ul. Walki
Młodych / al. św. Jana Pawła II.

GN

50

XXX/442/17

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6,
położonego w Kołobrzegu przy ul. Walki Młodych 18.

GN

Na dzień 12 stycznia 2018 r.
ogłoszono
II
przetarg
ustny
nieograniczony na zbycie lokalu.

51

XXX/443/17

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13,
położonego w Kołobrzegu przy ul. Kniewskiego 17.

GN

Na dzień 29 września 2017r.
ogłoszono
przetarg
ustny
nieograniczony na zbycie lokalu.
Na dzień 12 stycznia 2018 r.
ogłoszono
II
przetarg
ustny
nieograniczony na zbycie lokalu.

52

XXX/444/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części
działki numer 118/1 obręb 4, o powierzchni 91 m2,
położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej
w Kołobrzegu.

GN

Zrealizowana. W dniu 28.08.2017 r.
zawarta została umowa dzierżawy.

53

XXX/445/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 1 roku,
lokalu kina „Wybrzeże” o powierzchni użytkowej
546,10
m2
usytuowanego
na
działkach
o numerach: 168 oraz 167/25 obręb 12, położonych
w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego.

GN

Zrealizowana. W dniu 10.05.2017 r.
podpisany został aneks do umowy
dzierżawy.

11

54

XXX/446/17

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa.

BRM

Rada
uznała
wezwanie
za
bezzasadne.
Uchwała
wraz
z uzasadnieniem została przesłana do
wzywającej Radę do usunięcia
naruszenia prawa.

XXXI Sesja Rady Miasta 19 kwietnia 2017 r.

55

XXXI/447/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

FN

56

XXXI/448/17

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy
Dygowo, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie
Morskie, Gminy Siemyśl i Gminy Rymań.

PNW

57

XXXI/449/17

w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie
drzew lub krzewów na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg.

K-IO

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
11
maja
2017 r. poz. 2198 i weszła w życie
26 maja 2017 r.

58

XXXI/450/17

w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach
morskich przyległych do granic Gminy Miasto
Kołobrzeg w roku 2017.

K

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
11
maja
2017 r. poz. 2199 i weszła w życie
26 maja 2017 r.

Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.
Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
26 kwietnia 2017 r. poz. 1790.
Uchwała została przekazana do spółki
MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. oraz do
wiadomości gmin - udziałowców
Spółki,
będących
członkami
porozumienia międzygminnego.

Uchwała zrealizowana.
12

59

XXXI/451/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg –
Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego.

UA

60

XXXI/452/17

w sprawie sprzedaży działki
ul. Mariackiej w Kołobrzegu.

GN

położonej

przy

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 25 maja 2017
r. pod poz. 2377 i weszła w życie
9 czerwca 2017 r.
Wydz. UA realizuje ją poprzez
wydawanie wypisów i wyrysów lub
zaświadczeń. Pozostałe Wydz. wg
właściwości.
W trakcie realizacji.
Wykaz: 23.08 – 12.09.2017 r.
Nieruchomość gotowa do sprzedaży,
termin zawarcia umowy notarialnej
zależny od kupujących.

XXXII Sesja Rady Miasta 25 maja 2017 r.

61

XXXII/453/17

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2017 r.

EKS

62

XXXII/454/17

w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy
finansowej
innym
jednostkom
samorządu
terytorialnego.

FN

63

XXXII/455/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

FN

Uchwała została przekazana do
stosowania przez MOSiR. Główną
przyczyną zmiany stawek dotacji
przedmiotowych
był
wzrost
minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz minimalnej stawki za godzinę
w przypadku umów zleceń.
Udzielono
pomocy
finansowej
Powiatowi Kołobrzeskiemu do kwoty
120.000,00
zł
na
wykonanie
przebudowy ulicy Michałowskiego,
w formie dotacji celowej (nie więcej niż
40 % wydatków Powiatu na realizację
tego zadania).
Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.
13

Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
1 czerwca 2017 r. poz. 2507.
64

XXXII/456/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 –
2024.

FN

Dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.

65

XXXII/457/17

w sprawie opłat za korzystanie z systemu
wypożyczania rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski
(KRM).

K

66

XXXII/458/17

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu
pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla
mieszkańców Kołobrzegu”.

WS

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 7 czerwca
2017 r. poz. 2559.
Uchwała realizowana na bieżąco.
Przekazano
do
MOPS
celem
realizacji.

67

XXXII/459/17

w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na
terenach administrowanych przez Zarząd Portu
Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. na Wyspie Solnej.

PNW

68

XXXII/460/17

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg –
Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy
ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja.

UA

Uchwała
została
ogłoszona
w
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
9 czerwca 2017r. poz. 2581 i
obowiązuje od 24 czerwca 2017r.
Zgodnie z zaleceniem zarząd spółki
ZPM Kołobrzeg sp. z o.o. dokonał
oznakowania
miejsc
objętych
zakazem wędkowania na Wyspie
Solnej.
Procedura planistyczna zainicjowana
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji.

14

69

XXXII/461/17

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz
dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty.

GN

Zrealizowana.
Lokal sprzedany aktem notarialnym
Rep A nr 4244/17 z 21.09.2017r.

70

XXXII/462/17

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat,
części działki nr 7 w obrębie 5 położonej
w Kołobrzegu przy ul. Sikorskiego.

GN

Zrealizowana.
W dniu 05.07.2017r. zawarto umowę
dzierżawy zgodnie z podjętą uchwałą

71

XXXII/463/17

w sprawie nadania nazwy ulicom na osiedlu Ogrody
w Kołobrzegu.

GN

72

XXXII/464/17

w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika
przyrody.

K

73

XXXII/465/17

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry
w Kołobrzegu (dot. lokalizacji w Hotelu Marine).

BRM

74

XXXII/466/17

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry
w Kołobrzegu (dot. lokalizacji w Hotelu Sand).

BRM

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 9 czerwca
2017 r. poz. 2584 i weszła w życie
24 czerwca 2017 r.
Uchwała realizowana na bieżąco.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 9 czerwca
2017 r. poz. 2582 i weszła w życie
24 czerwca 2017 r.
Uchwała zrealizowana.
Rada
pozytywnie
zaopiniowała
lokalizację kasyna gry w budynku
położonym w Kołobrzegu przy ul.
Sułkowskiego 9 (Hotel Marine) na
rzecz Bookmacher Sp. z o.o. Uchwała
została przesłana do wnioskodawcy.
Rada
pozytywnie
zaopiniowała
lokalizację kasyna gry w budynku
położonym w Kołobrzegu przy ul.
Zdrojowej 3 (Hotel Sand) na rzecz
Bookmacher Sp. z o.o. Uchwała
została przesłana do wnioskodawcy.

15

XXXIII Sesja Rady Miasta 29 czerwca 2017 r.

75

XXXIII/467/17

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kołobrzeg.

BRM

76

XXXIII/468/17

w
sprawie
odwołania
dotychczasowego
przedstawiciela
Gminy
Miasto
Kołobrzeg
w stowarzyszeniu „Lokalna Organizacja Turystyczna
Regionu Kołobrzeg”.

PNW

77

XXXIII/469/17

w
sprawie
odwołania
dotychczasowego
przedstawiciela
Rady
Miasta
w
Komisji
Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg.

KL

Uchwała
organizacyjna
–
zrealizowana.
Rada
odwołała
dotychczasowego
przedstawiciela
Pana Henryka Bieńkowskiego.

78

XXXIII/470/17

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
wyboru
przewodniczących stałych komisji Rady Miasta
Kołobrzeg.

BRM

79

XXXIII/471/17

w
sprawie
odwołania
dotychczasowego
przedstawiciela
Gminy
Miasto
Kołobrzeg
w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Morze i Parsęta”.

PNW

Rada odwołała radnego Henryka
Bieńkowskiego
z
funkcji
Przewodniczącego
Komisji
ds.
Budżetowo – Gospodarczych.
Rada odwołała radnego Krzysztofa
Plewko z funkcji Przewodniczącego
Komisji Uzdrowiskowej.
Uchwała została przekazana 6 lipca
2017r. do Stowarzyszenia Rybacka
Lokalna Grupa Działania „Morze
i Parsęta”.

80

XXXIII/472/17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Miasto Kołobrzeg za 2016 rok.

FN

Rada w głosowaniu tajnym odwołała
radnego
Henryka
Bieńkowskiego
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kołobrzeg.
Uchwała została przekazana 6 lipca
2017r. do Stowarzyszenia Lokalna
Organizacja Turystyczna Regionu
Kołobrzeg.

Zatwierdzono
sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miasto
Kołobrzeg za 2016r. Sprawozdanie
zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 5 lipca 2017 r.
16

poz. 2982.

81

XXXIII/473/17

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy
Miasto Kołobrzeg za 2016 rok

FN

82

XXXIII/474/17

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
przechodu i przejazdu na działce nr 117/6 obręb 5,
położonej w Kołobrzegu przy ul. Fredry.

GN

83

XXXIII/475/17

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
przechodu i przejazdu na działce nr 36 obręb 12,
położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9.

GN

84

XXXIII/476/17

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej
z
kontroli
kompleksowej
wybranych
zadań
inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto
Kołobrzeg w latach 2014 – 2016

I

Udzielono absolutorium Prezydentowi
Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania
budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za
2016 r.
Zrealizowana. Aktem notarialnym z
dnia 8 listopada 2017 r. ustanowiono
służebność.
Zrealizowana. Aktem notarialnym z
dnia 18 grudnia 2017 r. ustanowiono
służebność.
Uchwała w trakcie realizacji.

ZAKOŃCZONO I PÓŁROCZE 2017 roku
XXXIV Sesja Rady Miasta 14 lipca 2017 r.

85

XXXIV/477/17

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kołobrzeg.

BRM

96

XXXIV/478/17

w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji ds.
Budżetowo – Gospodarczych i Przewodniczącej
Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg.

BRM

Rada w głosowaniu tajnym wybrała
radnego Sławomira Kargula na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kołobrzeg.
Rada
wybrała
radną
Krystynę
Strzyżewską
na
Przewodniczącą
Komisji
ds.
Budżetowo
–
Gospodarczych i radną Karolinę
Szarłatę–Woźniak na Przewodniczącą
17

Komisji Uzdrowiskowej.

97

XXXIV/479/17

w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela
Gminy Miasto Kołobrzeg w stowarzyszeniu „Lokalna
Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg”.

PNW

98

XXXIV/480/17

w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela
Gminy Miasto Kołobrzeg w Stowarzyszeniu Rybacka
Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.

PNW

99

XXXIV/481/17

w sprawie wyboru nowego przedstawiciela Rady
Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy
Prezydencie Miasta Kołobrzeg.

KL

100

XXXIV/482/17

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta do dokonywania czynności związanych
z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady.

BRM

101

XXXIV/483/17

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg.

KL

XXXIV/484/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

FN

102

Rada
wyznaczyła
nowego
przedstawiciela
w
osobie
Pani
Karoliny Szarłaty – Woźniak. Uchwała
została przekazana do stowarzyszenia
LOT Regionu Kołobrzeg.
Rada
wyznaczyła
nowego
przedstawiciela w osobie Pana
Bogdana Błaszczyka.
Uchwała została przekazana do
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Morze i Parsęta”.
Rada
wyznaczyła
nowego
przedstawiciela w osobie Pana
radnego
Bogusława
Połowniaka.
Uchwała
została
przekazana
Prezydentowi
Miasta.
Uchwała
organizacyjna – zrealizowana.
Rada wskazała Pana Sławomira
Kargula Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta do dokonywania czynności
związanych z podróżami służbowymi
Przewodniczącego Rady Miasta.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została
w
Dz.
Urz.
Woj.
Zachodniopomorskiego 3 sierpnia
2017 r. poz. 3407 i weszła w życie 18
sierpnia 2017 r.
Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej na 2017 r.
Uchwała
została
opublikowana
w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego
18

21 lipca 2017 r. poz. 3206.

103

XXXIV/485/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 –
2024.

FN

Dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.

104

XXXIV/486/17

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną.

D

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 8 sierpnia
2017 r. poz. 3470 i weszła w życie
23 sierpnia 2017 r.

105

XXXIV/487/17

w sprawie ustalenia cennika za korzystanie
z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto
Kołobrzeg zarządzanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

EKS

Uchwała została przekazana do
stosowania przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.

106

XXXIV/488/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg –
Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy
ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja.

UA

107

XXXIV/489/17

w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
obejmującego tereny położone pomiędzy torami
kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard a obrębem
ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg.

UA

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 1 września
2017 r. poz. 3611 i weszła w życie
16 września 2017 r.
Wydz. UA realizuje ją poprzez
wydawanie wypisów i wyrysów lub
zaświadczeń. Pozostałe Wydz. wg
właściwości.
Procedura planistyczna zainicjowana
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji.

19

108

NR XXXIV/490/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg –
Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 47/2 i 76
w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki.

UA

109

XXXIV/491/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 –
Trzebiatowska” dla terenu położonego przy ul. 6
Dywizji Piechoty.

UA

110

XXXIV/492/17

w sprawie nabycia nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa.

gruntowej

GN

111

XXXIV/493/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot.
nadania nazwy Aleja św. Jana Pawła II).

GN

112

XXXIV/494/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot.
nadania nazwy ulica Jagiellońska).

GN

113

XXXIV/495/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot.
nadania nazwy ulica Komandorska).

GN

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 1 września
2017 r. poz. 3615 i weszła w życie
16 września 2017 r.
Wydz. UA realizuje ją poprzez
wydawanie wypisów i wyrysów lub
zaświadczeń. Pozostałe Wydz. wg
właściwości.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 1 września
2017 r. poz. 3613 i weszła w życie
16 września 2017 r.
Wydz. UA realizuje ją poprzez
wydawanie wypisów i wyrysów lub
zaświadczeń. Pozostałe Wydz. wg
właściwości.
Została zrealizowana.

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 3 sierpnia
2017 r. poz. 3420 i weszła w życie
18 sierpnia 2017 r.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 3 sierpnia
2017 r. poz. 3421 i weszła w życie
18 sierpnia 2017 r.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 3 sierpnia
20

2017 r. poz. 3422 i weszła w życie
18 sierpnia 2017 r.
114

XXXIV/496/17

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

PNW

115

XXXIV/497/17

w sprawie wybudowania obiektu spędzania czasu
wolnego w Kołobrzegu.

GN

Porozumienie zostało ogłoszone w
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
9 sierpnia 2017 r. poz. 3483.
W trakcie realizacji.

XXXV sesja Rady Miasta 13 września 2017 roku

116

XXXV/498//17

w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy
finansowej
innym
jednostkom
samorządu
terytorialnego.

FN

117

XXXV/499/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

FN

118

XXXV/500/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 –
2024.

FN

Udzielono
pomocy
finansowej
Województwu Zachodniopomorskiemu
w kwocie 11.250,00 zł w formie dotacji
celowej przeznaczonej na pokrycie
wkładu
własnego
w
ramach
partnerstwa przy utworzeniu „Sieci
tras
rowerowych
Pomorza
Zachodniego – Trasa Nadmorska”,
odcinek w rejonie ul. Bałtyckiej w
Kołobrzegu,
realizowanych
z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego 2014-2020.
Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.
Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 21
września 2017 r. poz. 3808.
Dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.
21

119

XXXV/501/17

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w roku 2017.

SK

120

XXXV/502/17

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.

D

121

XXXV/503/17

w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie
Nadzorcze Nr 1-1.4131.303.2017.K Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

UA

122

XXXV/504/17

w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie
Nadzorcze Nr 1-1.4131.304.2017.K Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

UA

Uchwała została podjęta, jednak
procedura
przetargowa
została
przerwana
z
uwagi
na
brak
konieczności zaciągnięcia kredytu
m.in. przez uzyskanie większych niż
planowano środków ze sprzedaży
działki.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 21 września
2017 r. poz. 3809. Obowiązuje od
1 stycznia 2018 r.
Na mocy niniejszej uchwały Prezydent
wniósł skargę do WSA w Szczecinie
na
Rozstrzygnięcie
Nadzorcze
Nr 1-1.4131.303.2017.K Wojewody
Zachodniopomorskiego
z
dnia
21 sierpnia 2017 r. Dnia 7 grudnia
odbyła się rozprawa. Sąd oddalił
skargę
GMK.
Prezydent
złożył
wniosek o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia wyroku.
Na mocy niniejszej uchwały Prezydent
wniósł skargę do WSA w Szczecinie
na
Rozstrzygnięcie
Nadzorcze
Nr 1-1.4131.304.2017.K Wojewody
Zachodniopomorskiego
z
dnia
21 sierpnia 2017 r. Dnia 7 grudnia
odbyła się rozprawa. Sąd oddalił
skargę
GMK.
Prezydent
złożył
wniosek o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia wyroku.

22

123

XXXV/505/17

w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie
Nadzorcze Nr 1-1.4131.305.2017.K Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

UA

124

XXXV/506/17

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu
publicznego
pod
nazwą
„Przebudowa
ul. Łopuskiego – budowa ścieżki rowerowej”.

I

125

XXXV/507/17

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

WS

126

XXXV/508/17

w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego
prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

WS

127

XXXV/509/17

w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum
Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta

EKS

Na mocy niniejszej uchwały Prezydent
wniósł skargę do WSA w Szczecinie
na
Rozstrzygnięcie
Nadzorcze
Nr 1-1.4131.305.2017.K Wojewody
Zachodniopomorskiego
z
dnia
21 sierpnia 2017 r. Dnia 7 grudnia
odbyła się rozprawa. Sąd oddalił
skargę
GMK.
Prezydent
złożył
wniosek o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia wyroku.
Dokumentacja projektowa została
złożona w Starostwie Powiatowym
w Kołobrzegu wraz z wymaganym
wnioskiem celem uzyskania decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
31 października 2017 r. poz. 4326.
Uchwała weszła w życie 15.11.2017
r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2018 r.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
31 października 2017 r. poz. 4327.
Uchwała weszła w życie 15.11.2017
r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2018 r.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
13 października 2017 r. poz. 4140.
23

128

XXXV/510/17

w
sprawie
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Marynarzy
Polskich
w
Kołobrzegu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marynarzy
Polskich w Kołobrzegu.

EKS

129

XXXV/511/17

w
sprawie
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Bohaterów
I
Armii
Wojska
Polskiego
w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego
w Kołobrzegu.

EKS

130

XXXV/512/17

EKS

131

XXXV/513/17

w
sprawie
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej
nr
5
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Kołobrzegu.
w
sprawie
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza
Korczaka w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 6 im. Janusza Korczaka w
Kołobrzegu.

EKS

Uchwała weszła w życie 28.10.2017
r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2018
r.
Zmiany
wynikają
z
przekazania
placówek
wsparcia
dziennego do prowadzenia przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podjęcie
uchwały
wynika
z wprowadzonej reformy systemu
edukacji. Dotychczasowe 6-letnie
szkoły
podstawowe
zostały
przekształcone w 8-letnie szkoły
podstawowe.
Podjęcie
uchwały
wynika
z wprowadzonej reformy systemu
edukacji. Dotychczasowe 6-letnie
szkoły
podstawowe
zostały
przekształcone w 8-letnie szkoły
podstawowe.
Podjęcie
uchwały
wynika
z wprowadzonej reformy systemu
edukacji. Dotychczasowe 6-letnie
szkoły
podstawowe
zostały
przekształcone w 8-letnie szkoły
podstawowe.
Podjęcie
uchwały
wynika
z wprowadzonej reformy systemu
edukacji. Dotychczasowe 6-letnie
szkoły
podstawowe
zostały
przekształcone w 8-letnie szkoły
podstawowe.

24

132

XXXV/514/17

w
sprawie
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. kpt. ż. w.
Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. kpt. ż. w.
Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu.

EKS

Podjęcie
uchwały
wynika
z wprowadzonej reformy systemu
edukacji. Dotychczasowe 6-letnie
szkoły
podstawowe
zostały
przekształcone w 8-letnie szkoły
podstawowe.

133

XXXV/515/17

w
sprawie
przekształcenia
Zespołu
Szkół
w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9
w Kołobrzegu.

EKS

134

XXXV/516/17

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę
Miasto Kołobrzeg projektu pn. „RÓWNY START –
zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla
dzieci
3
i
4
–
letnich
oraz
dzieci
z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg.

EKS

135

XXXV/517/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg –
Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86
w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego.

UA

136

XXXV/518/17

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg
dla terenu działek nr 16/3, 16/4, 16/5, 25/2, 25/3, 26

UA

Podjęcie
uchwały
wynika
z wprowadzonej reformy systemu
edukacji. Dotychczasowe 6-letnie
szkoły
podstawowe
zostały
przekształcone w 8-letnie szkoły
podstawowe.
W
związku
z
otrzymaniem
dofinansowania na realizację projektu
w
ramach
RPO
w
zakresie
upowszechniania
edukacji
przedszkolnej, jego realizacja wymaga
zgody Rady Miasta. Projekt jest
realizowany przez P 1,6 i 8 oraz SP 8
i Urząd Miasta.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
13 października 2017 r. poz. 4141.
Uchwała weszła w życie 28.10.2017r.
Wydz. UA realizuje ją poprzez
wydawanie wypisów i wyrysów lub
zaświadczeń. Pozostałe Wydziały wg
właściwości.
Procedura planistyczna zainicjowana
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji.

25

oraz części działek nr 25/4 i 28 w obrębie 6 przy
ul. Przesmyk i ul. Wschodniej.
137

XXXV/519/17

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
nr 4/1 obręb 10, położonej w Kołobrzegu przy ul.
Bałtyckiej 22.

GN

W trakcie realizacji. Na dzień 16
marca 2018 r. ogłoszono przetarg na
zbycie nieruchomości.

138

XXXV/520/17

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr LU 2,
położonego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 4.

GN

W trakcie realizacji. Na dzień 16
lutego 2018 r. ogłoszono przetarg na
zbycie nieruchomości.

139

XXXV/521/17

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8,
położonego w Kołobrzegu przy al. św. Jana Pawła II
19.

GN

W trakcie realizacji. Na dzień 16
lutego 2018 r. ogłoszono przetarg na
zbycie nieruchomości.

140

XXXV/522/17

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty.

GN

W trakcie realizacji.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat,
części działki nr 9/9 w obrębie 6 położonej
w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej.

GN

Zrealizowano częściowo, sprzedano 1
lokal mieszkalny przy al. św. Jana
Pawła II 17/2 Aktem notarialnym Rep
A nr 12264/2017 z 15.12.2017
Uchwała została zrealizowana.

141

XXXV/523/17

142

XXXV/524/17

w
sprawie
wieloletniego
planu
rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na
lata 2018 – 2020.

PNW

143

XXXV/525/17

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień
pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu
sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów

PNW

W dniu 24.10.2017r. zawarta została
umowa dzierżawy.
Zatwierdzony Plan został przekazany
do spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o.

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 13.10.2017 r.
poz. 4142 i weszła w życie
26

środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.

28 października 2017 r.
Uchwała została przekazana do
Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu
sp. z o.o.
Za pośrednictwem ZPM Kołobrzeg sp.
z o.o. uchwał została przesłana do
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej 18 września 2017r.

144

XXXV/526/17

w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta
Kołobrzeg w sprawie poparcia wniosku Zarządu Portu
Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

PNW

145

XXXV/527/17

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.

K

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 13.10.2017 r.
poz. 4143 i weszła w życie
28 października 2017 r.

146

XXXV/528/17

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie
przez operatora i przewoźnika z przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem
lub
zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg

K

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 13.10.2017 r.
poz. 4144 i weszła w życie
28 października 2017 r.

154

XXXV/529/17

zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek
ekologiczny „Ekopark Wschodni” terenów leżących
we wschodniej części Kołobrzegu.

K

147

XXXV/530/17

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac
pielęgnacyjnych w koronach drzew będących
pomnikami przyrody. (Dot. drzew rosnących w Parku
im. gen. J. H. Dąbrowskiego).

K

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 13.10.2017 r.
poz. 4145 i weszła w życie
28 października 2017 r.
Prace określone w uchwale zostały
zrealizowane.

148

XXXV/531/17

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac
pielęgnacyjnych w koronach drzew będących
pomnikami przyrody. (Dot. drzew rosnących przy
Bulwarze im. Marynarzy Okrętów Pogranicza).

K

Prace określone w uchwale zostały
zrealizowane.

27

149

XXXV/532/17

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac
pielęgnacyjnych w koronach drzew będących
pomnikami przyrody. (Dot. drzew rosnących w Parku
18 Marca).

K

Prace określone w uchwale zostały
zrealizowane.

150

XXXV/533/17

w sprawie wyboru nowego przedstawiciela Rady
Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy
Prezydencie Miasta Kołobrzeg.

K

Rada wybrała Panią radną Izabelę
Zielińską.

XXXVI sesja Rady Miasta 20 października 2017 roku

151

XXXVI/534/17

w sprawie udzielenia
finansowej Gminie Żnin.

w

roku

2017

pomocy

FN

152

XXXVI/535/17

w sprawie udzielenia w
finansowej Gminie Siemyśl.

roku

2017

pomocy

FN

153

XXXVI/536/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

SK

154

XXXVI/537/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 –
2024.

SK

Udzielono pomocy finansowej Gminie
Żnin
w
kwocie
50.000,00
zł
w
formie
dotacji
celowej
przeznaczonej na dofinansowanie
remontów budynków komunalnego
zasobu mieszkaniowego
uszkodzonych w wyniku nawałnicy.
Udzielono pomocy finansowej Gminie
Siemyśl w kwocie 15.000,00 zł w
formie dotacji celowej przeznaczonej
na dofinansowanie remontu szkoły w
Charzynie uszkodzonej w wyniku
nawałnicy.
Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.
Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
27 października 2017 r. poz. 4293.
Dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.
28

155

XXXVI/538/17

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

SK

156

XXXVI/539/17

w sprawie apelu o intensyfikację prac związanych
z budową drogi ekspresowej S 11.

PNW

157

XXXVI/540/17

w
sprawie
sprzedaży
działek
w obrębie 17 miasta Kołobrzeg.

położonych

GN

W trakcie realizacji.

158

XXXVI/541/17

w
sprawie
sprzedaży
lokalu
mieszkalnego
i
nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
garażowym,
położonych
w
Niekaninie
przy
ul. Radosnej 23.

GN

W trakcie realizacji. Ogłoszono wykaz
nieruchomości do zbycia.

159

XXXVI/542/17

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
przechodu na działce nr 155/9 obręb 12, położonej w
Kołobrzegu przy ul. Dworcowej.

GN

W trakcie realizacji. Trwa wycena
służebności.

160

XXXVI/543/17

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
działkach nr 4/332, 3/2 obręb 8 miasta Kołobrzeg.

GN

161

XXXVI/544/17

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
działkach nr 11/8, 4/118, 4/376 obręb 8 miasta

GN

Zrealizowana. Aktem notarialnym
Rep. A nr 737/2018
z dnia
25.01.2018 r. ustanowiono służebność
przesyłu.
Zrealizowana. Aktem notarialnym
Rep. A nr 731/2018
z dnia
25.01.2018 r. ustanowiono służebność

Przyjęta przez Radę Miasta Kołobrzeg
uchwała ustalała wykaz wydatków
zaplanowanych w budżecie Gminy
Miasto Kołobrzeg na rok 2017, które
nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017 oraz określała
ostateczne
terminy
dokonania
wydatku ujętego w wykazie zadań.
Uchwała straciła moc obowiązującą
z dniem 20 grudnia 2017 r. w związku
z podjęciem nowej uchwały w
merytorycznej sprawie.
Uchwała została przekazana do
Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

29

Kołobrzeg.

przesyłu.

162

XXXVI/545/17

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego
dróg
gminnych,
w
granicach
administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.

K

Obwieszczenie zostało ogłoszone w
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
27 października 2017 r. poz. 4294.

163

XXXVI/546/17

w
sprawie
uzgodnienia
projektu
uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego
z
dnia
15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu

BRM

Uchwała została wysłana do Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego
24.10.2017 r. Uchwała zrealizowana.

164

XXXVI/547/17

w sprawie rozpatrzenia skargi
Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

BRM

Rada uznała skargę za bezzasadną.
Uchwała
została
przesłana
do
skarżących.

na

działania

XXXVII sesja Rady Miasta 20 listopada 2017 roku

165

XXXVII/548/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

FN

Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.
Uchwała została opublikowana w Dz.
30

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 29
listopada 2017 r. poz. 4902.
166

XXXVII/549/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 –
2024.

FN

Dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.

167

XXXVII/550/17

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg.

D

168

XXXVII/551/17

w
sprawie
poboru
w drodze inkasa.

D

169

XXXVII/552/17

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich
w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.

EKS

170

XXXVII/553/17

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Bolesława
Chrobrego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej
37 w Kołobrzegu.

EKS

Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 29 listopada
2017 r. poz. 4903 i obowiązuje od
1 stycznia 2018 r.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 29 listopada
2017 r. poz. 4904 i obowiązuje od
1 stycznia 2018 r.
Zmiany
wynikają
z
przejęcia
prowadzenia
obsługi
księgowofinansowej Zespołu Szkół Nr 2 od
1.01.2018 r. przez Centrum Usług
Wspólnych.
Uchwała
została
przekazana do stosowania do w/w
jednostek.
Uchwała została podjęta w związku
z wprowadzoną reformą systemu
edukacji,
w
wyniku
której
dotychczasowe Gimnazjum Nr 1
zostało przekształcone w Szkołę
Podstawową
Nr
1.
W
myśl
obowiązujących
przepisów organ
zakładający nową szkołę nadaje jej
pierwszy statut. Uchwała została
przekazana do SP 1.

opłaty

uzdrowiskowej
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171

XXXVII/554/17

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 7
im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu z siedzibą
przy ul. Okopowej 1a w Kołobrzegu.

EKS

172

XXXVII/555/17

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla
Dorosłych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Józefa
Śliwińskiego 1 w Kołobrzegu.

EKS

173

XXXVII/556/17

w
sprawie
przyjęcia
Miejskiego
Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.

Programu

WS

174

XXXVII/557/17

w
sprawie
przyjęcia
„Rocznego
Programu
współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018”.

WS

Uchwała została podjęta w związku
z wprowadzoną reformą systemu
edukacji,
w
wyniku
której
dotychczasowe Gimnazjum Nr
3
zostało przekształcone w Szkołę
Podstawową
Nr
7.
W
myśl
obowiązujących
przepisów organ
zakładający nową szkołę nadaje jej
pierwszy statut. Uchwała została
przekazana do SP 7.
Uchwała została podjęta w związku
z wprowadzoną reformą systemu
edukacji,
w
wyniku
której
dotychczasowe
Gimnazjum
dla
Dorosłych zostało przekształcone w
Szkołę Podstawową dla Dorosłych. W
myśl obowiązujących przepisów organ
zakładający nową szkołę nadaje jej
pierwszy statut. Uchwała została
przekazana do Zespołu Szkół Nr 2, w
ramach którego funkcjonuje w/w
szkoła.
Uchwała będzie realizowana przez
kolejne lata określone w tytule w
zakresie zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Uchwała będzie realizowana w roku
2018. Uchwała określa obszary
współpracy pomiędzy samorządem,
a sektorem nie zaliczanym do
finansów publicznych.
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175

XXXVII/558/17

w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości.

GN

Uchwała w trakcie realizacji.

176

XXXVII/559/17

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty.

GN

Uchwała w trakcie realizacji.

177

XXXVII/560/17

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na
okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
z
przeznaczeniem
na
posadowienie
tablic
reklamowych.

GN

178

XXXVII/561/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części
działki o numerze 66/3 obręb 4, położonej przy ulicy
Rodziewiczówny w Kołobrzegu.

GN

Uchwała zrealizowana w części, w
dniach: 20.12.2017 r., 21.12.2017 r.,
11.01.2018
r.,
15.01.2018
r.,
16.01.2018 r., zgodnie z podjętą
uchwałą zawartych zostało pięć umów
na okres od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. W ramach uchwały na
podpis oczekują jeszcze cztery
umowy.
W trakcie realizacji. Umowa oczekuje
na podpisanie.

179

XXXVII/562/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części
działki o numerze 116/6 obręb 4, położonej przy ulicy
Zdrojowej w Kołobrzegu.

GN

W trakcie realizacji. Umowa oczekuje
na podpisanie.

180

XXXVII/563/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 8 lat działki
o numerze 58 obręb 11, położonej przy ulicy
Szpitalnej w Kołobrzegu.

GN

Uchwała zrealizowana.
05.01.2018 r. została
umowa dzierżawy.

181

XXXVII/564/17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat
działek o numerach: 150/25 i 160/2 obręb 12
o łącznej powierzchni 576 m2, położonych przy ul.
Jana Frankowskiego w Kołobrzegu.

GN

Uchwała w trakcie realizacji.

W dniu
podpisana
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182

183

184

XXXVII/565/17

XXXVII/566/17

XXXVII/567/17

w sprawie oddania w dzierżawę, na czas
nieoznaczony, części działki numer 184/16 w obrębie
12 o powierzchni 5,31 m2
położonej przy
ul. Granicznej w Kołobrzegu.

GN

w sprawie oddania w dzierżawę, na czas
nieoznaczony, części działki numer 316/27 obręb 11
o
powierzchni
14
m2
położonej
przy
ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu.

GN

w sprawie oddania w dzierżawę, na czas
nieoznaczony, części działki numer 173/30 w obrębie
12 o powierzchni 12,20 m2, położonej przy
ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.

GN

Uchwała została zrealizowana.
W dniu 12.01.2018 r. zawarta została
umowa dzierżawy.
Uchwała została zrealizowana.
W dniu 11.01.2018 r. zawarta została
umowa dzierżawy.
Uchwała została zrealizowana.
W dniu 11.01.2018 r. zawarta została
umowa dzierżawy.

185

XXXVII/568/17

w sprawie oddania w dzierżawę, na czas
nieoznaczony, części działek numer 242/1 i 242/2
w obrębie 12 położonych przy ul. Ratuszowej
w Kołobrzegu.

GN

Uchwała w trakcie realizacji.

186

XXXVII/569/17

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „Nr
8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenu położonego
pomiędzy ulicami Bałtycką, Wiosenną, Jedności
Narodowej i Wylotową.

UA

Procedura planistyczna zainicjowana
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji.

187

XXXVII/570/17

w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
„Ekopark Wschodni” oraz terenu działek nr 151,

UA

Procedura planistyczna zainicjowana
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji.
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162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4.
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188

XXXVIII/571/17

w sprawie zmian stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2017 r.

EKS

189

XXXVIII/572/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

FN

190

XXXVIII/573/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata
2017 – 2024.

FN

191

XXXVIII/574/17

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

SK

Uchwała została przekazana do
realizacji przez MOSiR, zmiana
stawek
dotacji
przedmiotowych
wynikała z urealnienia planowanych
kosztów
działalności
na
poszczególnych
obiektach
oraz
dochodów uzyskiwanych z tytułu
świadczonych usług i dzierżaw.
Dokonano
zmian
w
uchwale
budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2017 r.
Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
2 stycznia 2018 r. poz. 23.
Dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2017 r.
Ustalono
wykaz
wydatków
zaplanowanych w budżecie Gminy
Miasto Kołobrzeg na rok 2017, które
nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017 oraz określono
ostateczne
terminy
dokonania
wydatku ujętego w wykazie zadań.
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192

XXXVIII/575/17

193

XXXVIII/576/17

194

XXXVIII/577/17

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
dla
samorządowego
zakładu
budżetowego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
w 2018 r.
w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy
finansowej
innym
jednostkom
samorządu
terytorialnego.

w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach
budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów,
ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia,
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i
wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania.

EKS

Uchwałę przekazano do stosowania
przez MOSiR.

SK, WZK

Udzielono pomocy finansowej:
1.Województwu
Zachodniopomorskiemu do kwoty
9.519 zł w formie dotacji celowej
przeznaczonej na pokrycie wkładu
własnego w ramach partnerstwa przy
utworzeniu „Sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego – Trasa
Nadmorska”, odcinek w rejonie ul.
Bałtyckiej w Kołobrzegu 2. Powiatowi
Kołobrzeskiemu do kwoty 450.000 zł
w formie dotacji celowej na realizację
zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic
Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu
– odcinek od skrzyżowania z ul. J.
Narodowej do skrzyżowania z ul.
Wczasową w Kołobrzegu – etap I”
3. Powiatowi Kołobrzeskiemu w
kwocie 10.000 zł w formie dotacji
celowej przeznaczonej na udział w
kosztach wyłapywania i odstrzału
dzików na terenie miasta.
Uchwała została przekazana do
stosowania przez podległe szkoły i
przedszkola oraz CUW.
Kolegium RIO w Szczecinie Uchwałą
Nr II.13.K.2018 z dnia 18 stycznia
2018 r. stwierdziło nieważność ww.
uchwały w zakresie:
- § 2 pkt 7 w zakresie słów „i innych”;
- § 5.

EKS
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195

XXXVIII/578/17

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok
2018.

PU

196

XXXVIII/579/17

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym
zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób
rozliczenia wykorzystania dotacji.

EKS

197

XXXVIII/580/17

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2024/

SK

Uchwała będzie realizowana w 2018r.
w obszarze zadań własnych gminy
wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
oraz
ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Akt prawa miejscowego. Uchwała
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 2 stycznia
2018 r. poz. 24 i weszła w życie
17.01.2018 r. z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2018 r. Uchwała została
podjęta w związku z wejściem w życie
ustawy
o
finansowaniu
zadań
oświatowych,
która uchyliła od
1.01.2018 r. dotychczasowe zapisy
ustawy o systemie oświaty w zakresie
zasad udzielania dotacji dla szkół i
przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest inna niż jst osoba
prawna lub fizyczna.
Kolegium RIO w Szczecinie Uchwałą
Nr II.14.2018 z dnia 18 stycznia
2018
r.
(Dz.
Urz.
Woj.
Zachodniopomorskiego z dn. 7 lutego
2018 r. poz. 746) stwierdziło
nieważność ww. uchwały w części
dotyczącej postanowień ujętych w § 2
pkt 5-6 i § 6 ust. 2.
Uchwalono Wieloletnią
Prognozę
Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2018 – 2024
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198

XXXVIII/581/17

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2018 rok.

SK

199

XXXVIII/582/17

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Gminą Dygowo
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

PNW

200

XXXVIII/583/17

UA

201

XXXVIII/584/17

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla
terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego.
w sprawie sprzedaży działki nr 1148/4 obręb 9,
położonej w Kołobrzegu przy ulicy Bydgoskiej.

202

XXXVIII/585/17

203

XXXVIII/586/17

204

XXXVIII/587/17

GN

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części
GN
działki numer 1/5 obręb 4, o łącznej powierzchni
155,25 m2, położonej na terenie Bulwaru im. Jana
Szymańskiego w Kołobrzegu.
w sprawie oddania w dzierżawę, na czas
GN
nieoznaczony, części działki numer 4/8 w obrębie 4
o łącznej powierzchni 32 m2, położonej na Skwerze
Komandora
Stanisława
Mieszkowskiego
w Kołobrzegu.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji EKS, GN, OR, RCK,
K-L
Rewizyjnej na 2018 rok.

Uchwalono budżet Gminy Miasto
Kołobrzeg na 2018 rok.
Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
2 stycznia 2018 r. poz. 25. Uchwała
obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
Porozumienie międzygminne zostało
opublikowane w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 17 stycznia
2018 r. poz. 437.
Procedura planistyczna zainicjowana
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji.

W trakcie realizacji. Trwa wycena
nieruchomości.
W trakcie realizacji. Została podpisana
jedna umowa, na podpisanie oczekuje
jeszcze sześć.
W trakcie realizacji.

Komisja
Rewizyjna
działa
na
podstawie planu pracy, który jest
przedstawiany
Radzie
do
zatwierdzenia do dnia 31 grudnia
każdego roku na rok następny.

Zakończono rok 2017
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