
ZARZĄDZENIE NR 53/22 
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 4 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Kołobrzeg „Raportu o stanie Gminy Miasto 
Kołobrzeg za 2021 rok” 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Prezydent Miasta zarządza, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg „Raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg 
za 2021 rok” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Prezydent Miasta 
 
 

Anna Mieczkowska 
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Szanowni Państwo, 

przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Miasto 

Kołobrzeg podsumowujący działania w Kołobrzegu w 2021 

roku. Z jednej strony to struktura statystyczna, która 

przedstawia dane policzalne i porównywalne z latami 

minionymi. Z drugiej to prezentacja rozwoju Kołobrzegu, 

realizacji wielu zadań, które postawiliśmy przed sobą mimo 

widocznych negatywnych zmian związanych z wciąż 

trwającą pandemią koronawirusa.  

W dokumencie skupiamy się na najważniejszych obszarach, 

nie tylko tych finansowych. Raport zawiera informacje  

o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta oraz działaniach 

i przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta  

w Kołobrzegu, miejskie jednostki organizacyjne oraz 

instytucje i podmioty pozasamorządowe. 

Zachęcam do zapoznania się z naszymi wspólnymi osiągnięciami w roku 2021 
 
 

                                                                                                                     Anna Mieczkowska  

Prezydent Miasta Kołobrzeg 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE 

 

gmina miejska 

powiat kołobrzeski 

województwo zachodniopomorskie 

liczba mieszkańców na koniec 2021 roku wg ewidencji ludności: 40 984 

osób 

budżet miasta w 2021 r.: 

- dochody: 332 743 204,80 zł. 

- wydatki:  299 464 212,52 zł. 

Powierzchnia gruntów komunalnych: 1 321 ha, w tym: 

- w graniach administracyjnych Miasta – 1 259 ha 

- poza granicami administracyjnymi Miasta – 62 ha. 
 

GMINA MIASTO 
KOŁOBRZEG 

 
Władze Miasta: 
Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta;  
Ewa Pełechata - Z-ca Prezydenta ds. Gospodarczych; 
Ilona Grędas-Wójtowicz - Z-ca Prezydenta ds.. 
Społecznych; 
Jolanta Włodarek - Skarbnik Miasta;  
Ewa Pawłowska - Sekretarz Miasta. 

Radni: 
Piotr Lewandowski (Przewodniczący Rady do dnia 17 
września 2021 r.); 
Bogdan Błaszczyk (Przewodniczący Rady od dnia 17 
września 2021 r); 
Kamil Barwinek (Wiceprzewodniczący Rady od dnia 17 
września 2021 r.); 
Dariusz Zawadzki (Wiceprzewodniczący Rady od dnia 
17 września 2021 r.); 
Artur Dąbkowski (Wiceprzewodniczący Rady do dnia 
28 lipca 2021 r.); 
Maciej Bejnarowicz; 
Bartosz Bieńkowski; 
Renata Brączyk; 
Małgorzata Grotto; 
Adam Hok; 
Jacek Kalinowski; 
Przemysław Kiełkowski; 
Zbigniew Malinowski (mandat radnego pełni od dnia 
15 października 2021 r.); 
Wiesław Parus; 
Krzysztof Plewko; 
Piotr Rzepka; 
Agnieszka Trafas; 
Danuta Wilk; 
Karolina Szarłata-Woźniak; 
Jacek Woźniak; 
Izabela Zielińska; 
Łukasz Zięba. 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 

DEMOGRAFIA 

W 2021 roku wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kołobrzegu ludność miasta 

wynosiła 45 930 osób (dane na 30 czerwca 2021 r.), natomiast wg ewidencji Urzędu Miasta 

Kołobrzeg miasto posiadało 40 986 mieszkańców. Opierając się na danych z ewidencji ludności 

w 2021 roku miasto zamieszkiwało o 1,83% mniej osób niż w 2020 roku. Zmiany 

demograficzne jakie zachodzą w Kołobrzegu są odzwierciedleniem przeobrażeń dokonujących 

się w całej Polsce. 

Liczba ludności miasta Kołobrzeg wg GUS wg faktycznego miejsca zamieszkania 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

dynamika  

rok  

poprzedni 
Ogółem 46 671 46 463 46 568 46 367 46 259 46 198 45 713 98,95 

Kobiety 24 606 24 548 24 671 24 582 24 565 24 573 24 377 99,20 

Mężczyźni 22 065 21 915 21 897 21 785 21 694 21 625 21 336 98,66 

*Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, dynamika – obliczenia własne, opracowanie własne. Na moment 

sporządzania opracowania Główny Urząd Statystyczny nie udostępnił danych za 2021 rok – podana wielkość 

dotyczy stanu na koniec I półrocza 2021 roku. 

 
Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny oraz Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg, 

opracowanie własne. Na moment sporządzania opracowania Główny Urząd Statystyczny nie udostępnił danych 

za 2021 rok – podana wielkość dotyczy stanu na koniec I półrocza 2021 roku. 
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Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny oraz Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg, 

opracowanie własne. Na moment sporządzania opracowania Główny Urząd Statystyczny nie udostępnił danych 

za 2021 rok – podana wielkość dotyczy stanu na koniec I półrocza 2021 roku. 

Mieszkańcy Kołobrzegu w 2021 roku stanowili 2,73% (w 2020/2019/2017/2015 roku 

2,73%; w 2013 roku 2,72%; w 2008 roku 2,65%) populacji w województwie 

zachodniopomorskim oraz 0,12% (w 2020/2019/2017/2015/2013 roku 0,12%; w 2008 roku 

0,11%) populacji całego kraju. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił 1780 osób (w 2020 roku 

1800; w 2019 roku 1802; w 2017 roku 1814; w 2015 roku 1818; w 2013 roku 1827; w 2008 – 

1750) na 1 km². Kobiety stanowiły 53,32% ogółu mieszkańców (w 2020 roku 53,17%; w 2019 

roku 53,04%), a współczynnik feminizacji, określający liczbę kobiet przypadających na 100 

mężczyzn, wyniósł 114,25. 

Źródło: Dane dotyczące mieszkańców na koniec 2021r. System Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Kołobrzeg, 

opracowanie własne. 

Liczba mieszkańców Kołobrzegu z roku na rok jest nieznacznie niższa – średnioroczne 

tempo spadku populacji miasta w latach 2014-2021 wyniosło pomiędzy 1,05÷0,1%. Znaczne 
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zmiany w strukturze wiekowej populacji mieszkańców Kołobrzegu – zmniejszanie się liczby 

ludności w wieku do 14 roku życia oraz od 15 do 29 roku życia; zwiększaniu się liczby ludności 

w wieku od 60-65 lat i więcej - zaczęły się już pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku. Zmiany te 

są wynikiem znaczącego i utrzymującego się wzrostu długości życia w połączeniu z niskim 

współczynnikiem dzietności oraz wejściem w wiek emerytalny pokolenia powojennego wyżu 

demograficznego.  

Według danych Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2021 roku 

ponad połowę mieszkańców – 59.51% (w 2020 roku 58,55%; w 2019 roku 57,53%) stanowiły 

osoby powyżej 41 roku życia, natomiast osoby powyżej 61 roku życia stanowiły 32,15%  

(w 2020 roku 31,29%; w 2019 roku 30,47%) ogółu mieszkańców.  

 
Źródło: Dane Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg 

Prognozy rozwoju demograficznego wskazują na dalsze pogłębianie się ww. zmian  

w kolejnych latach – wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym 

zmniejszeniu liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym spowodowany jest niskim poziomem 

przyrostu naturalnego oraz wzrostem przeciętnego dalszego trwania życia. 

Spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku produkcyjnym oraz 

istotny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym w dużym stopniu determinować będzie 

przyszły obraz demografii miasta oraz jego sposób funkcjonowania.  

Według prognoz GUS, obejmujących lata 2017-2030, spadek liczby mieszkańców 

będzie w najbliższych dekadach dotyczył zarówno populacji całego kraju, jak i większości miast 

w Polsce. Zgodnie z tą prognozą Kołobrzeg w 2030 r. będzie zamieszkiwany przez 43 129 osób. 
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Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, opracowanie i obliczenie dynamiki własne 

 Według diagnozy opracowanej na potrzeby prac nad projektem Strategii Rozwoju 

Miasta, przygotowano prognozę liczby ludności w perspektywie do 2050 roku. Warto zwrócić 

uwagę na to, że w największym stopniu przyszły stan ludności miasta oraz jego strukturę 

demograficzną kształtować będzie aktualna struktura demograficzna, na którą należy nałożyć 

zjawiska migracyjne. Prognoza demograficzna wskazuje przede wszystkim na to, że Kołobrzeg 

systematycznie będzie się wyludniać. Jeśli podtrzymane zostaną obecne trendy dotyczące 

migracji oraz ruchu naturalnego (niskie wskaźniki urodzeń) to w 2050 roku miasto może liczyć 

około 34 tys. mieszkańców, wśród których nawet 40% stanowić będą osoby powyżej 60 roku 

życia. Według prognozy w perspektywie 2030 roku liczba ludności spadnie z poziomu 46,2 tys. 

do 43,8 tys. osób. W dalszej pespektywie czasu, tj. do 2050 roku dynamika spadku liczby 

mieszkańców jeszcze się zwiększy. 

 
Źródło: opracowanie Instytut Badawczy IPC za: Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Miasta 

Kołobrzeg; Liczba ludności ogółem w 2030 roku – 43 858 liczy ludności, w 2040 roku – 39 530 liczy ludności,  

w 2050 roku – 34 364 liczy ludności. 
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Uzupełniając analizę demograficzną warto przyjrzeć się wskaźnikom ruchu naturalnego 

oraz saldu migracji. Analizując średnioroczne dane dotyczące salda migracji za okres ostatnich 

dziewięciu lat widoczne jest, że Kołobrzeg pomimo utraty ludności na rzecz gminy wiejskiej 

Kołobrzeg, notował dodatnie saldo. Oznacza to, że Kołobrzeg miał potencjał przyciągania 

nowych mieszkańców, pomimo tego, że w wymiarze gospodarczym nie oferował szerokiego 

spektrum ofert pracy, poza turystyką. Niemniej jednak potencjał nadmorskiego położenia 

stanowił istotny czynnik przyciągania nowych mieszkańców.  

Dane ewidencji ludności Urzędu Miasta Kołobrzeg dotyczące ruchu naturalnego oraz 

migracji w 2021 roku przedstawiały się następująco: 

1) narodziło się 250 osób –21 miej niż w roku 2020; 

2) zmarło 759 osób – 232 osób więcej niż w 2020 roku; 

3) zawarto 330 małżeństw – o 67 więcej niż w 2020 roku; 

4) na stałe wymeldowało się 1170 osób – o 596 więcej niż w 2020 roku. 

RYNEK PRACY I GOSPODARKA LOKALNA 

Gospodarka miasta Kołobrzeg opiera się na funkcjach: turystycznej, uzdrowiskowej 

i zdrowotnej oraz portowej (funkcja rybacka, handlowa, jachtowa i pasażerska). Są to 

kluczowe branże, decydujące o kierunkach rozwoju miasta. Wynikają one w dużej mierze  

z walorów przyrodniczych i klimatycznych, obejmujących m.in. nadmorskie położenie miasta 

czy dostępne zasoby naturalne (złoża borowiny, wody mineralne, solanki). W korelacji 

z głównymi obszarami rozwija się także sektor handlowy, budownictwo, usługi z zakresu 

obsługi rynku nieruchomości. Warto podkreślić, że przedsiębiorstwa i firmy działające  

na terenie Kołobrzegu zapewniają miejsca pracy nie tylko dla mieszkańców samego miasta, 

ale także mają znaczący udział w tworzeniu regionalnego rynku pracy, szczególnie dla powiatu 

kołobrzeskiego i powiatów ościennych (m.in. białogardzkiego, świdwińskiego czy gryfickiego). 

Przedsiębiorczość ma bezpośredni wpływ na wskaźniki wzrostu ekonomicznego 

oddziałujące korzystnie na całą społeczność Kołobrzegu. Najsilniejszą pozycję w gospodarce 

miasta posiada sektor turystyki – funkcjonowanie wielu podmiotów gospodarczych jest 

związane z obsługą lub świadczeniem usług na rzecz ruchu turystycznego.  

Większość podmiotów znajdujących się na terenie miasta to małe i średnie 

przedsiębiorstwa, przy czym dominują mikroprzedsiębiorstwa tj., podmioty zatrudniające do  

9 pracowników. 

Jednym z ważniejszych wskaźników opisujących rozwój gospodarczy jest dynamika 

podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON – w 2021 roku liczba podmiotów  

w porównaniu z rokiem 2020 wzrosła o 2,88% (8789 podmioty). Należy zaznaczyć, iż przyrost 

podmiotów gospodarczych dotyczył sektora przemysłowego – 4,95% oraz sektora usług -

2,49%, natomiast w sektorze rolnym liczba podmiotów spadła o 1,92%. 

Wg stanu na koniec I półrocza 2021 roku1 na 1000 mieszkańców przypadało: 

1) 191,35 podmiotów gospodarki narodowej; 

2) 136,44 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

 
1 Na dzień sporządzania niniejszego Raportu, GUS dysponuje danymi dotyczącymi liczby ludności za I półrocze 

2021 r. 
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W Polsce, w porównaniu z Kołobrzegiem, wskaźniki liczby podmiotów gospodarki 

narodowej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców 

były niższe – odpowiednio 124,41 podmiotów gospodarki narodowej oraz 88,83 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (w 2020 roku odpowiednio: 121,59 oraz 86,74 , w 2019 

roku odpowiednio: 117,49 oraz 83,72). 

W województwie zachodniopomorskim wskaźniki te również przybierały niższą wartość  

– wynosiły odpowiednio 140,95 podmiotów gospodarki narodowej (w 2020 roku - 138,28, w 

2019 roku - 134,38) oraz 104,25 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w 

2020 roku - 102,17, w 2019 roku - 99,08). 

Udział sektora prywatnego w gospodarce Kołobrzegu wynosił w 2021 roku 97,50%  

(w 2020 roku 97,44%; 2019 roku 96,81%). W 2021 roku na terenie miasta dominowały 

mikroprzedsiębiorstwa – stanowiły one 97,06% (w 2020 oku 96,95%) ogółu podmiotów. W 

sektorze rolniczym działały 102 podmioty (1,17 %); w sektorze przemysłowym 1273 

podmiotów (14,54%); w sektorze usług 7376 podmiotów (84,27%). W 2021 roku 

zarejestrowano ogółem 505 (w 2020 roku 456; 2019 roku 605) nowych podmiotów,  

w tym w sektorze prywatnym 504 podmioty (w 2020 roku 390; w 2019 roku - 554 podmioty). 

Wyrejestrowano 351 podmiotów (w 2020 roku 348 podmiotów; w 2019 roku - 400 

podmiotów) – wszystkie w sektorze prywatnym.  

Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne 
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Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne 

W rejestrze REGON wysoki udział sektora usług rynkowych w ogólnej strukturze 

REGON jest skorelowany z usługowo-turystyczną funkcją miasta - najwyższy udział w tym 

sektorze stanowią następujące sekcje: 

1) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 18,91%  

podmiotów ogółem; 

2) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi - 14,64% 

podmiotów ogółem; 

3) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 12,02% podmiotów ogółem; 

4) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7,07% podmiotów ogółem. 

Usługowo-turystyczna funkcja miasta determinuje również liczbę podmiotów 

gospodarczych w sektorze przemysłowym w sekcji budownictwo – stanowi ona 10,14% ogółu 

zewidencjonowanych jednostek, w mniejszym natomiast stopniu wielkość sekcji  

– przetwórstwo przemysłowe – odsetek podmiotów w całej strukturze stanowił  

4,03% podmiotów ogółem – opierające się w Kołobrzegu przede wszystkim na przetwórstwie 

ryb. 

W sektorze usług nierynkowych znaczny odsetek stanowią podmioty z sekcji ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna: 8,39% pomiotów ogółem - w tym przypadku odsetek ten 

determinuje uzdrowiskowa funkcja miasta.  

Powyższe sekcje koncentrują aż 6 553 (75,20%) wszystkich podmiotów gospodarczych, 

a ich działalność w przeważającym stopniu pozwala realizować egzogeniczne funkcje miasta 

świadczone na rzecz turystów i odwiedzających. 
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Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne 

Analizując model gospodarczy miasta należy zwrócić na wyraźna dominację sektora 

usługowego, w tym związanego z funkcją turystyczną. Miejscem, które jest przykładem 

rozwoju innych funkcji lub też współwystępowania funkcji turystycznej z innymi formami 

działalności gospodarczej jest Port w Kołobrzegu. Wyjątkowość Portu polega z jednej strony 

na jego wielkości, lokalizacji w przestrzeni regionu i kraju, lokalizacji w przestrzeni miasta oraz 

zróżnicowanej funkcjonalności.  Tereny portowe w Kołobrzegu zlokalizowane są w ujściu rzeki 

Parsęty (po obydwu stronach rzeki), w bezpośredniej styczności z morzem. W mieście znajduje 

się port handlowy, jachtowy, rybacki i pasażerski, które są administrowane przez Zarząd Portu 

Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (spółka jest w 100% własnością gminy miasto Kołobrzeg)  

z siedzibą przy ul. Portowej 41. Port w Kołobrzegu znajduje się w gronie liderów małych portów 

morskich w Polsce, jest kluczowym ośrodkiem dla rybołówstwa – największym w Polsce.  

Uzupełniając informacje o potencjale gospodarczym warto podkreślić, iż w ofercie 

inwestycyjnej miasta dostrzeżono znaczenie podmiotów spoza sektora turystyczno-

uzdrowiskowego. W Kołobrzegu funkcjonują i rozwijają się podmioty, które można zaliczyć do 

sektora nowoczesnych technologii. Są to jednak stosunkowo nieliczne przykłady, aczkolwiek 

świadczące o możliwości wykorzystania atutów przestrzennych, lokalizacyjnych oraz kapitału 

ludzkiego. Proces powstawania nowych innowacyjnych firm nie jest jednak moderowany w 

przestrzeni miasta. Na terenie Kołobrzegu nie funkcjonuje żadna klasyczna IOB (Instytucja 

Otoczenia Biznesu) poza kilkoma organizacjami gospodarczymi. Miasto uchwałą z dnia 29 

września 2021 roku zapewniło środki na utworzenie centrum rozwoju przedsiębiorczości – 
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miejsca, w którym kołobrzescy przedsiębiorcy będą mogli znaleźć wsparcie i pomoc. Centrum 

będzie służyło m.in. wdrażaniu zadań przewidzianych w Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg 

związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości.  

Przedsiębiorstwa działające na terenie Miasta, mają ogromny udział w tworzeniu 

regionalnego rynku pracy – przedsiębiorcy kołobrzescy są pracodawcami nie tylko  

dla mieszkańców miasta, lecz również większości mieszkańców powiatu kołobrzeskiego  

oraz sporej liczby mieszkańców powiatów ościennych (białogardzkiego, świdwińskiego, 

gryfickiego). Dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna przyczynia się do istnienia 

licznych miejsc pracy w obszarze turystyki. 

Miasto Kołobrzeg i otaczające go gminy: Kołobrzeg i Ustronie Morskie tworzą 

nadmorski obszar funkcjonalny. Kołobrzeg ze swoim otoczeniem koncentruje ponad 90% 

potencjału gospodarczego powiatu, a zatem ma absolutnie decydujący wpływ na stan i zmiany 

rynku pracy w powiecie kołobrzeskim. 

Innym z czynników determinujących kształt rynku pracy jest bezrobocie.  

Według definicji BAEL, bezrobotnymi są osoby powyżej 15 roku życia, które nie pracują  

i nie uczą się w szkole, są zdolne do pracy oraz gotowe do jej podjęcia. Stopa bezrobocia  

na kołobrzeskim rynku pracy spadała od 2013 roku, kiedy to liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych zaczęła zmniejszać się w porównaniu do stanu z końca 2012 roku. Dopiero  

w 2020 bezrobocie wzrosło. Założyć można, iż wzrost bezrobocia w 2020 oraz 2021 roku był 

wynikiem obostrzeń gospodarczych jakie zostały wprowadzone w związku z epidemią COVID-

19. 

 
Źródło: Dane - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, opracowanie własne 

Obserwując dynamikę bezrobocia można zauważyć, iż do 2017 r. pewien wpływ  

na sytuację dotyczącą liczby bezrobotnych miał trend sezonowości lokalnego rynku pracy  

– liczba bezrobotnych corocznie spadała od lutego do sierpnia, rosła natomiast od września  
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do stycznia. Czynnikiem nadającym kołobrzeskiemu bezrobociu charakter sezonowości jest 

usługowo-turystyczna funkcja miasta, w wyniku której popyt na pracowników rośnie w okresie 

zwiększonego napływu turystów oraz kuracjuszy do miasta. W 2018 roku bezrobocie utraciło 

sezonowy charakter - spadek przybrał charakter liniowy - nie są zauważalne skoki bezrobocia 

po tzw. okresie sezonu letniego. W 2020 roku wskaźnik bezrobocia ponownie wykazuje trend 

skokowy - bezrobocie zaczęło wzrastać od września 2020 do maja 2021 roku – jednak należy 

zaznaczyć, iż trend wzrostowy dotyczy miesięcy, w których obowiązywały restrykcyjne 

obostrzenia pandemiczne.  

W 2021 roku w rejestrze osób bezrobotnych w Kołobrzegu wg danych Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie pozostawało 625 mieszkańców. W porównaniu do 2020 roku liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w gminie zmniejszyła się o 22,84%. W strukturze 

bezrobotnych dominowali mężczyźni - stanowili oni 51,36% ogółu bezrobotnych. 

Bezrobotni w mieście Kołobrzeg 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
dynamika 

rok 

poprzedni 

ogółem 1 301 1175 731 391 199 810 625 77,16 

mężczyźni 645 567 608 184 102 429 304 70,86 

kobiety 656 334 397 207 97 381 321 84,25 

Źródło: Dane Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, opracowanie własne 

 
Źródło: Dane Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, opracowanie własne 
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Strukturę bezrobocia determinuje w dużym stopniu staż pracy bezrobotnych.  

W strukturze bezrobotnych wg stażu pracy dominowały osoby o stażu pracy 1-5 lat - 23,20% 

ogółu bezrobotnych. Najmniejszy odsetek stanowiły osoby ze stażem powyżej 30 lat pracy  

- 2,08% ogółu bezrobotnych. 

Równie istotnym czynnikiem determinującym strukturę bezrobocia jest czas 

pozostawania bezrobotnych bez pracy. Najwięcej bezrobotnych – 32,32% ogółu bezrobotnych 

stanowią osoby niepracujące od 12 do 24 miesięcy, najniższy odsetek stanowią osoby 

bezrobotne powyżej 24 miesięcy – 8,00 % ogółu bezrobotnych (podobnie jak w 2020 – wtedy 

stanowiły 3,3% ogółu bezrobotnych).  

Analiza struktury bezrobocia według wykształcenia wskazuje na najniższy udział  

w ogóle bezrobotnych osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – stanowiły one  

w 2021 r. 13,60% ogółu bezrobotnych. Najwyższe bezrobocie wg wykształcenia dotyczyło osób 

z wykształceniem gimnazjalnym i niższym - 25,92% ogółu bezrobotnych.  

Za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uznaje się osoby powyżej 50 roku życia oraz 

długotrwale bezrobotne. Największy odsetek w kategorii bezrobotnych wg wieku stanowi 

frakcja osób pomiędzy 35-44 rokiem życia – stanowią 25,60 % ogółu bezrobotnych. Najniższy 

odsetek stanowią zaś osoby pomiędzy 18-24 rokiem życia – 6,56% oraz osoby powyżej 60 lat - 

9,44% ogółu bezrobotnych. 

TURYSTYKA 

Kołobrzeg pełni zarówno rolę ośrodka turystki uzdrowiskowej jak i wypoczynkowej. Ze 

względu na silne korelacje pomiędzy liczbą turystów odwiedzających miasto, a warunkami 

pogodowymi, na przestrzeni ostatnich lat szeroko rozbudowano ofertę towarzyszącą – rozwój 

bazy sportowej, spa, ofertę kulturalną. Spośród 45 miejscowości uzdrowiskowych w Polsce, 

Kołobrzeg w większości rankingów plasuje się na czołowych pozycjach – pod względem liczby 

turystów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, liczby turystów w zakładach 

uzdrowiskowych, liczby udzielanych noclegów, miejsc noclegowych czy zakładów 

uzdrowiskowych. 

Miernikiem wielkości ruchu turystycznego są wpływy do budżetu miasta z tytułu opłaty 

uzdrowiskowej - te systematycznie rosły do 2019 roku – w 2018 roku miasto pozyskało  

15 623 823,97 zł, w 2019 roku 16 204 795,88 zł. Rok 2021 podobnie jak 2020 był specyficzny 

– z uwagi na obostrzenia gospodarcze związane z Covid 19 - pozyskano kwotę w wysokości 

12 878 691,93 zł (w 2020 roku 10 918 697,85 zł). 

Obiekty, miejsca noclegowe oraz ich wykorzystanie w Kołobrzegu 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

dynamika 

rok 

poprzedni 

obiekty zbiorowego 

zakwaterowania 
150 150 153 130 134 103,08 

miejsca noclegowe  

w obiektach zbiorowego 

zakwaterowania 

17 323 18 017 19 101 17 678 18 616 105,31 

korzystający z noclegów 484 930 549 045 591 985 363 181 431 414 118,79 
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Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, dynamika – obliczenia własne, opracowanie własne 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku Kołobrzeg odwiedziło 

431 414 turystów korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania. 

Według oficjalnych danych liczba turystów w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 

wzrosła o 18,79%. 

Obserwując dynamikę liczby turystów, można zauważyć, iż wskaźnik ten przyjmował 

tendencję wzrostową od 2003 roku do roku 2019. Spadek dynamiki w 2020 roku był wynikiem 

obostrzeń gospodarczych jakie zostały wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. W 2021 

r. liczba turystów zbliżyła się do poziomu z 2015 roku (429 630 turystów). 

W strukturze obiektów noclegowych dominowały pokoje gościnne/kwatery prywatne  

- stanowiły one 46,27% podmiotów ogółem, zakłady uzdrowiskowe - 16,42% podmiotów ogółem, 

ośrodki wczasowe – 10,45% podmiotów ogółem oraz hotele - 11,19% podmiotów ogółem. 

Udział pozostałych rodzajów obiektów noclegowych przedstawiał się następująco: inne 

obiekty hotelowe – 4,48%; pozostałe turystyczne obiekty noclegowe – 2,99%; ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe - 2,44%; pensjonaty - 2,44%; zespoły domków turystycznych 

 - 1,49%; motele – 1,49%; kempingi - 0,75%. 

Historia Kołobrzegu jako miasta uzdrowiskowego liczy ponad 200 lat. Obecnie 

infrastrukturę uzdrowiskową w Kołobrzegu tworzy ponad dwadzieścia obiektów szpitalno-

uzdrowiskowych, sanatoriów i zakładów przyrodoleczniczych, mających różnych właścicieli 

i dysponujących bazą noclegową pozwalającą przyjąć jednorazowo prawie 7 000 kuracjuszy. 

Miasto Kołobrzeg uznawane jest za największe uzdrowisko w kraju. Ocena skali 

funkcjonowania miejscowości uzdrowiskowych nie jest łatwa ze względu na dość ograniczony 

zakres dostępnych danych statystycznych – niemniej o rozwoju funkcji uzdrowiskowej 

Kołobrzegu świadczą dostępne dane dotyczące liczby i wykorzystania obiektów 

uzdrowiskowych.  

w tym: turyści zagraniczni 162 793 176 497 183 861 84 566 79 430 93,93 

wynajęte pokoje  

w hotelach, motelach, 

pensjonatach 

522 007 568 927 605 924 352 189 380 446 108,02 

w tym: turystom 

zagranicznym 
279 313 304 447 306 510 136 364 117 923 86,48 

udzielone noclegi 3 508 537 3 764 091 3 930 062 2 129 403 2 603 811 122,28 

w tym: turystom 

zagranicznym 
1 093 284 1 159 380 1 171 308 495 083 440 581 88,99 

Zakłady uzdrowiskowe - obiekty, miejsca noclegowe oraz ich wykorzystanie w Kołobrzegu 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

dynamika 

rok 

poprzedni 

obiekty ogółem  21 22 22  21  22 104,76 

miejsca noclegowe ogółem  5 988 6331 6490  6271  6711 107,02 

korzystający z noclegów 

ogółem  
139 395 158 956 160 330  96 989  114 021 117,56 

korzystający z noclegów 

turyści zagraniczni  
25 742 28 215 29 491  14 319  12 087 84,41 
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Źródło: Dane- Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne 

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Łączna wartość księgowa brutto majątku Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 

31.12.2021 r. wynosi 1 334 231 799,17 zł. Podana wartość składa się z następującego mienia: 

1) pozostającego w dyspozycji samorządowych instytucji kultury w wys. 34 278 424,44 zł; 

2) pozostającego w dyspozycji gminnych jednostek budżetowych w wys. 86 283 223,20 zł; 

3) pozostającego w dyspozycji zakładu budżetowego w wys. 159 075 817,50 zł; 

4) majątku trwałego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Kołobrzeg w kwocie 

914 679 654,03 zł; 

5) majątku finansowego w kwocie 139 914 380,00 zł, w tym:  

➢ udziały w kwocie 137 664 000,00 zł; 

➢ należności finansowe w kwocie 2 250 380,00 zł. 

Wartość majątku trwałego Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 

1 194 317 419,17 zł i ogólnie wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 

18 408 906,54 zł. Zwiększenie mienia nastąpiło głównie w wyniku zakończenia inwestycji oraz 

nabycia nowych składników majątkowych. 
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320 271
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korzystający z noclegów w tym: turyści zagraniczni

Liniowa (korzystający z noclegów) Liniowa (w tym: turyści zagraniczni)

udzielone noclegi ogółem  1 656 928 1 774 058 1 798 599  927 462  1 202 251 129,63 

udzielone noclegi turystom 

zagranicznym  
249 337 259 606 262 444  108 136  89 915 83,15 
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Wartość majątku Gminy Miasto Kołobrzeg w rozbiciu na podmioty gospodarujące 

mieniem komunalnym prezentuje poniższa tabela: 

Lp. Jednostki organizacyjne 

Wartość ewidencyjna 
majątku brutto w zł 

Wartość ewidencyjna 
majątku brutto w zł Zmiana wartości 

w zł 
stan na 31.12.2020 r. stan na 31.12.2021 r. 

1 Miejska Biblioteka Publiczna 4 771 861,14 4 885 162,42 113 301,28 

2 Regionalne Centrum Kultury 29 348 756,23 29 393 262,02 44 505,79 

3 Centrum Usług Wspólnych 161 629,81 186 595,20 24 965,39 

4 Przedszkole Miejskie Nr 1 3 719 618,72 3 849 189,80 129 571,08 

5 Przedszkole Miejskie Nr 2 900 779,60 890 947,03 -9 832,57 

6 Przedszkole Miejskie Nr 3 1 510 024,61 1 493 275,25 -16 749,36 

7 Przedszkole Miejskie Nr 4 0,00 7 278 719,22 7 278 719,22 

8 Przedszkole Miejskie Nr 6 2 140 909,62 2 196 579,23 55 669,61 

9 Przedszkole Miejskie Nr 7 2 304 376,96 2 305 238,71 861,75 

10 Przedszkole Miejskie Nr 8 2 410 297,20 2 431 853,37 21 556,17 

11 Przedszkole Miejskie Nr 10 4 303 282,84 4 283 973,28 -19 309,56 

12 Żłobek "Krasnal" 2 311 925,78 2 337 508,68 25 582,90 

13 Szkoła Podstawowa Nr 1 4 222 153,53 4 268 883,52 46 729,99 

14 Szkoła Podstawowa Nr 3 3 333 551,42 2 911 702,41 -421 849,01 

15 Szkoła Podstawowa Nr 4 6 096 336,06 5 540 223,38 -556 112,68 

16 Szkoła Podstawowa Nr 5 6 761 066,11 6 814 669,87 53 603,76 

17 Szkoła Podstawowa Nr 6 14 065 956,08 14 170 756,70 104 800,62 

18 Szkoła Podstawowa Nr 7 9 797 642,33 9 285 456,41 -512 185,92 

19 Szkoła Podstawowa Nr 8 7 629 387,26 7 394 854,41 -234 532,85 

20 Szkoła Podstawowa Nr 9 4 691 059,01 4 728 267,67 37 208,66 

21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 831 233,00 3 914 529,06 83 296,06 

22 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 159 425 332,08 159 075 817,50 -349 514,58 

23 Urząd Miasta Kołobrzeg  902 171 333,24 914 679 954,03 12 508 620,79 

Razem 1 175 908 512,63 1 194 317 419,17 18 408 906,54 

Źródło: opracowanie własne 

Wartość księgowa brutto mienia Gminy Miasto Kołobrzeg - ogółem jednostki 

organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg przedstawia tabela poniżej: 

Rodzaj mienia Grupa 

Wartość księgowa brutto w zł 

Stan na 
31.12.2020 r. 

Stan na  
31.12.2021 r. 

Grunty 0 446 849 291,54 446 996 608,39 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1-2 664 225 800,30 681 355 658,02 

Urządzenia techniczne i maszyny 3-6 18 671 834,21 18 984 401,92 

Środki transportu 7 2 932 401,66 3 153 995,96 

Inne środki trwałe 8-9 12 317 879,11 12 964 084,33 

Razem środki trwałe x 1 144 997 206,82 1 163 454 748,62 

Pozostałe środki trwałe x 15 243 417,18 14 650 149,12 

Zbiory biblioteczne x 4 159 766,19 4 439 112,22 

Dobra kultury x 8 775 287,71 8 809 385,27 

Wartości niematerialne i prawne x 2 732 834,73 2 964 023,94 

Razem x 1 175 908 512,63 1 194 317 419,17 

Źródło: opracowanie własne 
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Mienie komunalne Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2021 r.: 

1) powierzchnia gruntów komunalnych – 1 321 ha, w tym: 

➢ w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - 1 259 ha; 

➢ poza granicami administracyjnymi miasta Kołobrzeg - 62 ha. 

Gmina Miasto Kołobrzeg posiada 100% akcji i udziałów w pięciu spółkach prawa handlowego, 

tj.:  
1) Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o., 

2) Miejskiej Energetyce Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o.o., 

3) Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.,  

4) Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

5) Zarządzie Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. 

oraz 53,3% udziałów w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Kołobrzegu Sp. z o.o. 

W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. nastąpił wzrost wartości udziałów 

o 15 508 000,00 zł. Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli: 

Wartość udziałów Miasta w spółkach 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 
udziałów  
na dzień 

31.12.2020 r.  

Wartość 
udziałów  
na dzień 

31.12.2021 r. 

Zmiana 
wartości 
udziałów 

1 Komunikacja Miejska 1 086 000,00 3 586 000,00  2 500 000,00 

2 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 34 612 000,00 34 612 000,00 0,00 

3 Miejska Energetyka Cieplna 7 683 000,00 7 683 000,00 0,00 

4 Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska 9 152 000,00 10 202 000,00 1 050 000,00 

5 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 35 474 0000,00 47 432 000,00 11 958 000,00 

6 Zarząd Portu Morskiego 34 149 000,00 34 149 000,00 0,00 

Razem 122 156 000,00 137 664 000,00 15 508 000,00 

Źródło: opracowanie własne 

Gmina Miasto Kołobrzeg w 2021 r. oraz w latach ubiegłych udzielała pożyczek 

Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Na dzień 31.12.2020 r. wysokość należności finansowych 

wynosiła 1 641 800,00 zł. W 2021 r. nastąpiło zmniejszenie należności o kwotę spłaty 

zadłużenia w wysokości 850 520,00 zł. Na podstawie umowy pożyczki nr 1/2021 z dnia 

25.11.2021 r. oraz umowy nr 2/2021 z dnia 25.10.2021 r. udzielono pożyczki dla Komunikacji 

Miejskiej w łącznej kwocie 1 459 100,00 zł. Stan końcowy należności finansowych na dzień 

31.12.2021 r. wynosił 2 250 380,00 zł. 

Zadania własne Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie oświaty i wychowania realizuje  

16 jednostek (nie uwzględniono: Centrum Usług Wspólnych, Żłobka „Krasnal” oraz 

niepublicznych jednostek oświaty). W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r., liczba 

jednostek oświatowych wzrosła o jedną, gdyż od 1.03.2021 r. zaczęła samodzielnie 

funkcjonować nowa placówka – Przedszkole Miejskie Nr 4 przy ul. Radomskiej 22. Majątek 

placówek oświaty i wychowania wynosi 79 844 590,26 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 

roku 2020 o 5 958 148,91 zł. 
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Zadania gminnych instytucji kultury realizuje Regionalne Centrum Kultury oraz Miejska 

Biblioteka Publiczna, gdzie wartość majątku będąca w dyspozycji tych jednostek stanowi 

kwotę 34 278 424,44 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. nastąpił wzrost 

wartości o 157 807,07 zł. 

Wartość majątku będąca w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi 

kwotę 159 075 817,50 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. nastąpiło 

zmniejszenie majątku o kwotę 349 514,58 zł.  

Zasoby lokalowe stanowiące współwłasność i własność Gminy Miasto Kołobrzeg na 

dzień 31.12.2021 r. stanowią: 

1) 48 budynków mieszkalnych; 

2) 1 075 lokali mieszkalnych; 

3) 53 lokale użytkowe; 

4) 64 garaże. 

W stosunku do roku 2020 zmniejszyła się liczba mieszkań o 87 lokali oraz liczba lokali 

użytkowych o jeden lokal. 

Szczegółowe informacje dotyczące mienia komunalnego znajdują się w informacji 

o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2021 r. w sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r. 
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INFORMACJE FINANSOWE 
WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG 

Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XXX/424/20 

Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto 

Kołobrzeg na 2021 r. i obejmował dochody i wydatki gminy, dochody własne jednostek 

budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu 

budżetowego.  

Pierwotny budżet Miasta, przy planie dochodów w kwocie 291 520 000,00 zł i przy 

wydatkach na poziomie 324 750 000,00 zł, zakładał deficytowy wynik budżetu w wysokości 

33 230 000,00 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku, tj. wzroście planu dochodów 

o 14,98% oraz wzroście planu wydatków o 1,83%, wynik finansowy przewidywał nadwyżkę 

w wysokości 4 500 000,00 zł. Na koniec roku dochody Miasta zostały zrealizowane w kwocie 

332 743 204,80 zł, a na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 299 464 212,52 zł., 

tym samym budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 33 278 992,28 zł. 

Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) osiągnął poziom 

9 575 225,65 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) stanowił nadwyżkę 

operacyjną w wysokości 23 703 766,63 zł, co oznacza zachowanie relacji wynikającej z art. 242 

ustawy o finansach publicznych. Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 
Plan na  

1.01.2021 r. 
Plan na  

31.12.2021 r. 
Wykonanie na 
31.12.2021 r. 

Realizacja 
planu 

(%) 

Dochody 291 520 000,00 335 187 000,00 332 743 204,80 99,27% 

Wydatki 324 750 000,00 330 687 000,00 299 464 212,52 90,56% 

WYNIK FINANSOWY -33 230 000,00 4 500 000,00 33 278 992,28 x 

Źródło: Opracowanie własne 

Dochody 

W budżecie Miasta na 2021 r. plan dochodów stanowił kwotę 291 520 000,00 zł. 

W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 43 667 000,00 zł, tj. do kwoty 335 187 000,00 zł 

i został zrealizowany w wysokości 332 743 204,80 zł, co stanowi 99,27% założeń. Na dochody 

budżetu Miasta składają się dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowane w 

kwocie 289 751 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 286 781 205,55 zł, co stanowi 

98,97% założeń i 86,19% w strukturze wszystkich dochodów. Dochody majątkowe zostały 

zaplanowane w kwocie 45 435 200,00 zł i wykonane w wysokości 45 961 999,25 zł, tj. w 

101,16% planu. Dochody majątkowe stanowiły 13,81% w dochodach ogółem. Kształtowanie 

dochodów Miasta w 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 
Plan na  

1.01.2021 r. 

Plan na  

31.12.2021 r. 

Wykonanie na 

31.12.2021 r.  

Realizacja 

planu 

(%) 

Dochody bieżące 268 882 382,93 289 751 800,00 286 781 205,55 98,97% 

Dochody majątkowe 22 637 617,07 45 435 200,00 45 961 999,25 101,16% 

DOCHODY OGÓŁEM 291 520 000,00 335 187 000,00 332 743 204,80 99,27% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Strukturę zrealizowanych dochodów Miasta w 2021 r. według źródeł ich pozyskania 

przedstawia poniższy wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W 2021 r. w ramach dochodów bieżących miejski budżet pozyskał środki z: 

1) dochodów własnych: 167 706 597,70 zł.; 

2) dotacji z budżetu państwa: 73 604 140,71 zł.; 

3) subwencji: 43 568 649,00 zł.; 

4) środków zagranicznych: 1 901 818,14 zł. 

W strukturze dochodów bieżących najważniejsze źródło stanowią dochody własne, 

które definiowane są jako dochody związane z budżetem lokalnym w sposób trwały, ponieważ 

pochodzą z podatków i opłat, na które znaczący wpływ mają organy ustalające wysokość 

stawek podatków i opłat lokalnych, a także udzielające ulg. W 2021 r., w porównaniu do roku 

2020, dochody bieżące zostały wykonane w kwocie wyższej o 21 mln zł, co stanowi 8% wzrost. 

Kształtowanie bieżących dochodów własnych w 2021 r. prezentuje następujący wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

DOCHODY WŁASNE; 
210 135 845,98; 63%

DOTACJE Z BUDŻETU 
PAŃSTWA; 

73 604 140,71; 22%

SUBWENCJA 
OGÓLNA; 

43 568 649,00; 13%

ŚRODKI ZAGRANICZNE; 
5 434 569,11; 

2%
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W 2021 r. w ramach dochodów majątkowych do budżetu wpłynęły środki z: 

1) dochodów własnych: 42 429 248,28 zł. 

2) środków zagranicznych: 3 532 750,97 zł. 

W strukturze dochodów majątkowych, podobnie jak przy dochodach bieżących, 

najistotniejsze są dochody własne. W ogólnym zestawieniu dochody majątkowe zostały 

zrealizowane w 2021 r. w kwocie wyższej o 28 mln zł, niż w roku 2020, co świadczy o 156% 

wzroście. Poziom zrealizowanych dochodów majątkowych świadczy o możliwości realizacji 

przez Miasto przedsięwzięć inwestycyjnych. Kształtowanie majątkowych dochodów własnych 

w 2021 r. prezentuje poniższy wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 Dominującym dochodem w majątkowych dochodach własnych są dochody ze 

sprzedaży mienia Miasta, które w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 29 mln zł. Szczegóły 

przedstawia wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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sprzedaż mieszkań ; 
1 623 309,64

sprzedaż lokali 
użytkowych; 26 772,39

sprzedaż gruntów ; 
27 418 809,45
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Wydatki 

W uchwale budżetowej Miasta na 2021 r. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 

324 750 000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 5 937 000,00 zł, tj. do wysokości 

330 687 000,00 zł i wykonany w kwocie 299 464 212,52 zł, co stanowi 90,56% założeń. 

Na wydatki budżetu Miasta składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. 

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 286 304 800,00 zł i zrealizowane 

w wysokości 263 077 438,92 zł, co stanowi 91,89% planu i 87,85% w strukturze wszystkich 

wydatków. 

Wydatki majątkowe przewidziane zostały w wysokości 44 382 200,00 zł i wykonane 

w kwocie 36 386 773,60 zł, co stanowi 81,99% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 12,15% 

ogółu wydatków Miasta. Kształtowanie wydatków Miasta w 2021 r. przedstawia poniższa 

tabela: 

Wyszczególnienie 
Plan na  

1.01.2021 r. 

Plan na  

31.12.2021 r. 

Wykonanie na 

31.12.2021 r.  

Realizacja planu 

(%) 

Wydatki bieżące 287 564 038,38 286 304 800,00 263 077 438,92 91,89% 

Wydatki majątkowe 37 185 961,62 44 382 200,00 36 386 773,60 81,99% 

WYDATKI OGÓŁEM 324 750 000,00 330 687 000,00 299 464 212,52 90,56% 

Źródło: Opracowanie własne 

Strukturę najwyższych wydatków Miasta w 2021 r. przedstawia następujący wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W 2021 r., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Miasto poniosło wydatki 

bieżące na: 

 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - 179 319 210,30 zł. 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88 931 491,35 zł. 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 90 387 718,95 zł. 

2) dotacje na zadania bieżące - 26 293 602,41 zł. 

Turystyka; 
8 356 135,77; 

3%

Kultura fizyczna; 
9 798 072,99; 

3%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego; 

13 789 382,93; 
5%

Pozostałe ; 
14 412 617,55; 

5%

Pomoc społeczna; 
16 190 428,89; 

5%

Gospodarka 
mieszkaniowa; 
20 156 238,68; 

7%

Administracja publiczna; 
24 698 154,58; 

8%

Transport i łączność; 
26 192 375,17; 

9%

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska; 

31 509 971,37; 
11%

Rodzina; 
54 986 344,11; 

18%

Oświata i wychowanie; 
79 374 490,48; 

26%
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3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54 084 220,17 zł. 

4) 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego 

- 2 969 749,01 zł. 

5) 
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do 
spłaty w danym roku budżetowym 

- 0,00 zł. 

6) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 410 657,03 zł. 
 

W strukturze wydatków bieżących dominują te ponoszone na „Oświatę i wychowanie” 

(75 195 195,45 zł; 28,58%), które generowane są głównie przez wynagrodzenia i pochodne. 

Kolejną pozycję w zestawieniu zajmują wydatki na „Rodzinę” (54 986 344,11 zł; 20,90%) 

w postaci wypłacanych świadczeń socjalnych (świadczenie „500+”, zasiłki alimentacyjne). 

Trzecia lokata należy do wydatków ponoszonych w ramach działu „Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska” (29 091 169,00 zł; 11,06%) związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. Kształtowanie wydatków bieżących wg działów w 2021 r. prezentuje poniższy 

wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W 2021 r. w ramach wydatków majątkowych Miasto poniosło wydatki na: 

1) 

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu terytorialnego 

- 29 886 773,60 zł. 

2) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł. 

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 6 500 000,00 zł. 

 
W minionym roku najwyższe nakłady inwestycyjne Miasto poniosło na „Transport 

i łączność” (8 932 279,40 zł; 24,55%), gdzie dominują wydatki ponoszone na budowę 

i przebudowę gminnych dróg. Kolejną pozycję w hierarchii stanowią wydatki realizowane 

w ramach „Turystyki” (8 229 905,25 zł; 22,62%) na przebudowę promenady na odcinku 

75,20

54,99

29,09
24,38

17,26 16,19 13,85 12,50 10,18 9,45

Oświata i
wychowanie

Rodzina Gospodarka
komunalna i

ochrona
środowiska

Administracja
publiczna

Transport i
łączność

Pomoc
społeczna

Gospodarka
mieszkaniowa

Pozostałe Kultura i
ochrona

dziedzictwa
narodowego

Kultura
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od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku. Trzecią 

dominującą grupą wydatków jest „Gospodarka mieszkaniowa” (6 307 317,22 zł; 17,33%), 

gdzie obok wkładu własnego do KTBS Sp. z o.o. Miasto poniosło wydatki na zamianę 

nieruchomości oraz ulepszenia i przebudowę zasobów mieszkaniowych. Kształtowanie 

wydatków majątkowych wg działów w 2021 r. prezentuje poniższy wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Przychody budżetu 
W 2021 r. przychody Miasta w wysokości 76 895 775,15 zł zostały zrealizowane przez: 
 

1) 
spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 
publicznych 

- 850 520,00 zł. 

2) 
nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych 

- 44 046 266,54 zł. 

3) 
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku 
bankowym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt 8 ustawy o finansach publicznych 

- 3 650 000,00 zł. 

4) 

wolne środki jako nadwyżka środków budżetowych na 
rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, 
pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w latach 
ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 
ustawy o finansach publicznych 

- 28 348 988,61 zł. 

 
Rozchody budżetu 

Na ostatni dzień 2021 r. rozchody Miasta wykonane zostały w kwocie 1 459 100,00 zł. 

i dotyczyły pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o., tj.: 

➢ pożyczka krótkoterminowa: 989 100,00 zł.; 

➢ pożyczka długoterminowa: 470 000,00 zł. 

Wykonanie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r. zostało szczegółowo 

przedstawione w odrębnym dokumencie, tj. sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.

8,93
8,23

6,31

4,18
3,61

2,71 2,42

Transport i łączność Turystyka Gospodarka
mieszkaniowa

Oświata i
wychowanie

Kultura i ochrona
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AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KOŁOBRZEG 

Rok 2021 to drugi rok kadencji Młodzieżowej 

Rady Miasta Kołobrzeg. Zgodnie ze statutem do 

zadań Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg 

należy m.in. przedstawianie opinii w sprawach 

dotyczących młodzieży wobec władz 

samorządowych Miasta Kołobrzeg, 

reprezentowanie kołobrzeskiej młodzieży na 

forum lokalnym, krajowym i międzynarodowym, współpraca i wymiana doświadczeń z radami 

młodzieżowymi z Polski i zagranicy, inicjowanie i promowanie działań o charakterze 

społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym  

i charytatywnym. W 2021 roku Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg podejmowała różne 

inicjatywy i aktywności w tym m.in: 

1) we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Równego Traktowania,  

w styczniu zorganizowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej czytanie fragmentów Kubusia 

Puchatka dla najmłodszych z okazji urodzin Alana Alexandra Milne’a, autora książki; 

2) aktywnie zaangażowała się w 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) w lutym odbyły się wybory do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.  

W skład rady wojewódzkiej wszedł Sebastian Śmigielski; 

4) brała udział w dyżurach konsultacyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego; 

5) w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych zostały zamontowane „różowe 

skrzyneczki”, których celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym; 

6) 23 kwietnia odbyła III Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg. Wybrano nowe 

prezydium rady. Przewodniczącym MRM został Sebastian Śmigielski, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6BB6CFFD-569C-4C45-909D-CF7A9AB90DAE. Przyjęty Strona 28



 

29 
 

wiceprzewodniczącymi – Daria Majewska i Kinga Wesołek, a sekretarzem Eryk Maćkula. 

Powołano też komisje: ds. polityki społecznej, ds. ekologii, ds. edukacji, ds. promocji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) w maju w Kołobrzegu odbył się Europejski Tydzień Młodzieży, którego głównym 

organizatorem była Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Radni MRM 

Kołobrzeg zorganizowali panel dyskusyjny "Turystyka, a ekologia - jak dbać o wspólny 

interes?; 

 

8) brała udział w spotkaniach organizowanych przez Prezydenta Miasta dotyczących 

planowanych inwestycji, strategii rozwoju miasta, itp.; 

9) współpracowała z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego;  

10) współpracowała z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Równego Traktowania; 

11) angażowała się w wolontariat. 

RADA GOSPODARCZA PRZY PREZYDENCIE MIASTA KOŁOBRZEG 

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg integruje środowisko 

przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla 

współdziałania i wymiany doświadczeń. 

W 2021 roku Rada Gospodarcza odbyła 5 spotkań, z czego 3 odbyły się w trybie zdalnym ze 

względu na pandemię. Wiodącymi tematami podczas spotkań były: 

1) polityka komunikacyjna i transportowa miasta; 

2) gospodarka morska i rybołówstwo; 
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3) urbanistyka i planowanie przestrzenne, w tym spotkanie z architektem miejskim p. 

Adamem Zwolińskim. 

4) turystyka i uzdrowisko, innowacyjność/przedsiębiorczość i edukacja; 

5) ochrona środowiska; 

6) powołanie Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - członkowie rady 

poznali założenia, koncepcję i cel powołania nowego wydziału Urzędu Miasta. Rada 

Gospodarcza jako organ doradczy Prezydenta Miasta Kołobrzeg opiniowała dokumenty 

tj. Strategia Smart City czy Raport o Stanie Miasta. 

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA 

W celu zapewnienia rzeczywistego i bezpośredniego partycypowania mieszkańców 

Kołobrzegu w podejmowanie decyzji dotyczących miasta, Prezydent Miasta Kołobrzeg w 2021 

r. przeprowadziła liczne spotkania z mieszkańcami, w tym konsultacje społeczne. 

Organizowane spotkania i konsultacje angażowały mieszkańców w sprawy dotyczące życia 

naszej wspólnoty, a także podkreślały ważną rolę kołobrzeżan w procesie decyzyjnym. 

Sugestie i propozycje mieszkańców były niejednokrotnie uwzględniane przy realizacji 

określonych inwestycji czy projektów. 

W 2021 roku zorganizowano konsultacje społeczne: 

1) w sprawie usytuowania pomnika - głazu z tablicą upamiętniającą ofiary Zbrodni 

Katyńskiej; 

2) w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Miasto Kołobrzeg; 

3) dotyczące budowy Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Kołobrzeg; 

4) dotyczące „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2022”; 

5) dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg - etap planistyczny część II; 

6) dotyczące realizacji projektu KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE. 

Ponadto w ciągu roku odbywały się także liczne spotkania konsultacyjne w celu wysłuchania 

opinii mieszkańców na temat ważnych dla nich inwestycji i decyzji. Były to między innymi: 

1) 20 marca 2021 – dyżur konsultacyjny z budżetem obywatelskim przy Skwerze Miast 

Partnerskich, podczas którego mieszkańcy mogli dowiedzieć się m.in., jak przygotować 

projekt budżetu obywatelskiego; 

2) 22 marca 2021 – spotkanie w sprawie przebudowy ul. Kresowej – wjazd do Podczela – 

spotkanie w formie online; 

3) 8 kwietnia 2021 – spotkanie z mieszkańcami ulicy Zygmuntowskiej w sprawie 

zagospodarowania placu przy ul. Zygmuntowskiej i budowy parkingu – spotkanie w 

formie online; 

4) 13 kwietnia 2021 – spotkanie konsultacje dotyczące koncepcji zejścia na plażę  

z tarasem widokowym na przedłużeniu ul. Plażowej – spotkanie w formie online; 

5) 20 kwietnia 2021 – spotkanie konsultacyjne – prezentacja projektu strategii Smart City 

– spotkanie w formie online; 

6) 27 kwietnia 2021 – Spotkanie z Radą Osiedla nr 3 „Zamoście” w sprawie parkingu przy 

ul. Zygmuntowskiej; 
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7) 20 maja 2021 – spotkanie w sprawie budowy schroniska dla zwierząt;  

8) 22 maja 2021 – spotkanie z mieszkańcami, dotyczące propozycji wydarzeń 

przygotowanych przez dzierżawcę terenu lotniska w Podczelu na sezon 2021; 

9) 7 lipca 2021 – spotkanie konsultacyjne dotyczące idei uspokojenia ruchu 

samochodowego w centrum miasta; 

10) 13 lipca 2021 – spotkanie partycypacyjne dot. Budowy systemu informacji 

przestrzennej w ramach projektu „KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE”. SIP jest 

platformą wymiany informacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami. Daje możliwość 

konsultacji społecznych min. poprzez model 3D miasta. Jest także platformą  

do udostępniania mieszkańcom otwartych danych miejskich w formie mapowej, min. 

planów zagospodarowania, decyzji o warunkach zabudowy, zdjęć lotniczych, decyzji  

i danych środowiskowych, ofert inwestycyjnych, danych turystycznych, 

inwestycyjnych, danych demograficznych, zabytków, itp.;  

11) 4 sierpnia 2021 – dyskusja nad wyborem jednej z dwóch koncepcji dotyczących 

budowy ulicy Wybickiego (budowa drogi, zjazdów, chodników, miejsc postojowych  

i placu manewrowego); 

12) 4 października 2021 – spotkanie dotyczące wizji zagospodarowania Osiedla 

Sienkiewiczowskiego (plac zabaw, siłownia zewnętrzna); 

13) 13 października 2021 – spacer badawczy w ramach prac nad strategią rozwoju 

Kołobrzegu PORT I AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA; 

14) 14 października 2021 – spacer badawczy w ramach prac nad strategią rozwoju 

Kołobrzegu EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA; 

15) 18 października 2021 – spacer badawczy w ramach prac nad strategią rozwoju 

Kołobrzegu AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, POLITYKA SENIORALNA. Spacer z udziałem 

seniorów i rozmowy o ich potrzebach; 

16) 19 października 2021 – warsztaty środowiskowo - przestrzenne w ramach Strategii 

Smart City; 

17) 20 października 2021 – warsztaty społeczne w ramach Strategii Smart City; 

18) 25 października 2021 – Artyleryjska 23,24 mini konsultacje. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dyżur konsultacyjny z budżetem obywatelskim 

przy Skwerze Miast Partnerskich – 20.03.2021 

Spotkanie partycypacyjne dot. Budowy systemu 

informacji przestrzennej– 13.07.2021 
Spotkanie dotyczące wizji zagospodarowania 

Osiedla Sienkiewiczowskiego – 04.10.2021 
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Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19 wiele spotkań 

zostało przeniesionych do przestrzeni wirtualnej. Poza spotkaniami wymienionymi powyżej 

Prezydent uczestniczyła również w otwartych czatach z mieszkańcami za pośrednictwem 

portalu społecznościowego Facebook odpowiadając na pytania mieszkańców oraz 

odbierając ich uwagi i spostrzeżenia. Spotkania takie były zorganizowane 04.03.2021, 

25.03.2021, 09.09.2021, 07.10.2021. 

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/557/21 z dnia 28.07.2021 roku w sprawie zniesienia 

jednostek pomocniczych na terenie miasta Kołobrzeg zostały zlikwidowane Rady Osiedli, 

jednak Prezydent Miasta ustaliła dyżury spotkań z mieszkańcami poszczególnych Osiedli, 

tak aby bezpośrednio od mieszkańców zbierać informacje dotyczące potrzeb  

w poszczególnych dzielnicach miasta. Spotkania te odbyły się w następującym porządku: 

1) 16 września 2021 – Osiedle nr 9 „Podczele” w Szkole Podstawowej nr 9; 

2) 17 września 2021 – Osiedle nr 6 „Zachodnie” w Szkole Podstawowej nr 5; 

3) 20 września 2021 – Osiedle nr 1 „Solne Zdroje” oraz Osiedle nr 2 „Śródmiejskie” 

przy Skwerze Pionierów. 

4) 21 września 2021 – Osiedle nr 3 „Zamoście” w siedzibie byłej rady osiedla przy ul. 

Zygmuntowskiej; 

5) 22 września 2021 – Osiedle nr 4 „Radzikowo” w Szkole Podstawowej nr 6; 

6) 27 września 2021 – Osiedle nr 8 „Rzemieślnicze” w siedzibie byłej rady osiedla; 

7) 28 września 2021 – Osiedle nr 5 „Lęborskie” w Szkole Podstawowej nr 8; 

8) 30 września 2021 – Osiedle nr 7 „Ogrody” w świetlicy środowiskowej na Ogrodach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto odbyły się spotkania z przedstawicielami rad i zarządów osiedli (z wykorzystaniem 

platformy ZOOM), podczas których omawiano: raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 

2020 rok; informacje na temat konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostek 

pomocniczych; przedstawienie stanu realizacji zadań budżetu obywatelskiego; sprawy bieżące 

zgłaszane przez mieszkańców. 

Dyżur Prezydenta Zamoście – 21.09.2021 Dyżur Prezydenta Solne Zdroje i Śródmiejskie  –

20.09.2021 

Dyżur Prezydenta Podczele – 16.09.2021 
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RADA SENIORÓW MIASTA KOŁOBRZEG 

Najważniejszym głosem środowisk senioralnych jest powołana w 2019 r. Rada 

Seniorów Miasta Kołobrzeg, której członkami jest 21 radnych - przedstawicieli organizacji 

senioralnych oraz osób, które zgłosiły swój akces, poparty wymaganymi podpisanymi 

mieszkańców. Rada Seniorów od czasu powołania odbywała cykliczne posiedzenia, średnio raz  

w miesiącu. Niestety, ze względu na wystąpienie stanu epidemii oraz wynikające z niego 

ograniczenia Rada Seniorów Miasta Kołobrzeg w roku 2021 odbyła 3 posiedzenia, realizując 

plan pracy na rok 2021 przyjęty uchwałą nr VIII/15/21 z dnia 18 czerwca 2021 roku. Do 

najważniejszych działań podejmowanych w 2021 roku przez Radę Seniorów zaliczyć należy: 

1) opiniowanie zmiany uchwały w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie 

szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców w wieku 65 lat 

i więcej; 

2) opiniowanie projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 rok w zakresie działań 

na rzecz Seniorów, zgłaszając swoje propozycje i uwagi; 

3) przedstawienie stanowiska Rady Seniorów w przedmiocie proponowanych metod 

wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przedstawionych na spotkaniu konsultacyjnym; 

4) wzięcie udziału w spacerze badawczym, warsztatach oraz konsultacjach dot. 

opracowania Strategii Rozwoju Miasta, zgłaszając wnioski i propozycje z perspektywy 

potrzeb i pomysłów kołobrzeskich Seniorów, potrzebnych do utworzenia Strategii 

Rozwoju Miasta; 

5) wzięcie udziału w konsultacjach dot. opracowania Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Miasto Kołobrzeg z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 r. 

Ponadto delegacja Rady Seniorów, wzięła udział w Forum Rad Seniorów, wymieniając 

doświadczenia i zdobywając wiedzę odnoście funkcjonowania Rad Seniorów w Województwie 

Zachodniopomorskim. W wyborach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 3 osoby  

z Kołobrzeskiej Rady Seniorów zostały wybrane do Prezydium Zachodniopomorskiej 

Delegatury Parlamentu, a jedna z Radnych została wybrana Przewodniczącą Obywatelskiego 

Parlamentu Seniorów. Ponadto Radni Rady Seniorów w każdy poniedziałek pełnili dyżury, 

przyjmując postulaty, wnioski i uwagi a następnie przekazywali je do Prezydent Miasta. 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

Gmina Miasto Kołobrzeg wykonuje zadania publiczne. W celu realizacji tych zadań 

może tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym  

z organizacjami pozarządowymi oraz współdziałać z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

W Kołobrzegu od wielu lat prowadzone są działania zmierzające do wzmocnienia 

sektora pozarządowego i aktywnych obywateli. Działania te znajdują swoje odzwierciedlenie 

nie tylko w coraz większej ilości zadań zlecanych tym organizacjom, ale także są realizowane 

poprzez wiele różnych form współpracy, wykraczających poza art. 5 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Współpraca Gminy Miasto Kołobrzeg jako jednostki samorządu terytorialnego  

z organizacjami pozarządowymi, podejmowana jest głównie w oparciu o ustawę  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwałę  

Rady Miasta Kołobrzeg określającą warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Miasto Kołobrzeg. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się także o Roczny 

Program Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi – przyjmowany 

uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg.  

Na terenie Miasta zgodnie z wykazem organizacji pozarządowych działa 243 

podmiotów NGO. Głównymi formami pomocy udzielanej przez Miasto Kołobrzeg 

organizacjom pozarządowym są dotacje oraz przyznanie organizacjom lokali na prowadzenie 

działalności statutowej. W 2021 r. zawartych zostało łącznie 95 umów z 79 organizacjami na 

kwotę 4 051 275,00 zł. Środki te zostały rozdysponowane w ramach otwartych konkursów 

ofert oraz naboru wniosków o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację 

zadań publicznych.  

Ponadto Gmina Miasto Kołobrzeg użyczała i wynajmowała organizacjom 

pozarządowym, na preferencyjnych warunkach, lokale i budynki komunalne w celu 

prowadzenia działalności pożytku publicznego. Łącznie organizacjom pozarządowym 

udostępniono 26 lokali użytkowych, a także sale i pomieszczenia w różnych obiektach 

miejskich na organizację spotkań oraz imprez sportowych i kulturalnych.  

W minionym roku organizacje pozarządowe aktywnie zaangażowały się w pomoc  

w okresie pandemii. Uczestniczyły w wolontariacie, udzielały wsparcia psychologicznego  

w sytuacjach kryzysowych, zajmowały się pomocą osobom starszym i przebywającym  

w kwarantannie robiąc im niezbędne zakupy czy wyprowadzając psy na spacer. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w zakresie spraw 

społecznych, profilaktyki i promocji zdrowia, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Ważnym uzupełnieniem działań wspierających sport jest udzielanie podmiotom 

realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej wsparcia finansowego i rzeczowego na 

organizację imprez sportowo – rekreacyjnych. Odbywa się to poprzez „Kalendarz imprez” 

dofinansowanych z budżetu Miasta. W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym  
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i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w kraju, większość ww. zaplanowanych imprez 

zostało odwołanych lub odbyły się one w znacznie ograniczonym zakresie. W sumie w 2021 r. 

wsparciem finansowym objęto 19 wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na łączną kwotę:  

45 450,00 zł. 

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KOŁOBRZEG 

 

 
W 2021 roku przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

Podstawę prawną do jego realizacji stanowiły następujące akty prawne: 

1) Uchwała nr XXV/359/2020 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 roku w spawie 

zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego; 

2) Zarządzenie nr 14/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego 2022 wynosiła 1 mln zł. 

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 podzielone były na dwie 

kategorie: 

1) projekty ogólnomiejskie – na które przeznaczono 400 000 zł; 

2) projekty osiedlowe – na które przeznaczono 600 000 zł. 

Minimalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosiła 50.000,00 zł., natomiast minimalna 

wartość projektu osiedlowego wynosiła 5.000 zł. 

Podział środków na poszczególne Osiedla w 2022 r.: 

1) Osiedle nr 1 Solne Zdroje – 52 320,00 zł; 

2) Osiedle nr 2 Śródmiejskie – 83 760,00 zł; 

3) Osiedle nr 3 Zamoście – 107 520,00 zł; 

4) Osiedle nr 4 Radzikowo – 56 100,00 zł; 

5) Osiedle nr 5 Lęborskie – 80 460,00 zł; 

6) Osiedle nr 6 Zachodnie – 62 460,00 zł; 

7) Osiedle nr 7 Ogrody – 94 740,00 zł; 

8) Osiedle nr 8 Rzemieślnicze – 12 480,00 zł; 

9) Osiedle nr 9 Podczele – 50 160,00 zł. 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego: 

1) od dnia podpisania zarządzenia do grudnia - kampania informacyjno-promocyjna; 

2) 1 – 26 marca - zgłaszanie projektów; 

3) do 5 maja - weryfikacja projektów; 

4) 7 maja - publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem 

ocen negatywnych; 
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5) 10 – 14 maja - składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów; 

6) do 1 czerwca - publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie; 

7) 7 - 20 czerwca - głosowanie mieszkańców; 

8) do 20 lipca - weryfikacja i liczenie oddanych głosów; 

9) do 27 lipca - ogłoszenie wyników głosowania. 

Działania promocyjne: 

1) utworzono fanpage Budżetu Obywatelskiego, ze strony dedykowanej Budżetowi 

Obywatelskiemu jest bezpośrednie przejście; 

2) informacje o Budżecie Obywatelskim przekazywane były mieszkańcom podczas 

dziewięciu spotkań na każdym z osiedli (ulotki informacyjne, drobne gadżety 

reklamowe); 

3) informacje przekazano na spotkaniach przedstawicielom rad i zarządów osiedli; 

4) zorganizowany został „Dyżur z Budżetem Obywatelskim” w dniu 20 marca 2021 na 

Skwerze Miast Partnerskich; 

5) wywieszono plakaty na miejskich słupach ogłoszeniowych; 

6) zrealizowano spot reklamowy dotyczący etapu zgłaszania projektów i etapu głosowania 

emitowany na antenie Telewizji Kablowej Kołobrzeg; 

7) zrealizowano spot reklamowy dotyczący etapu zgłaszania projektów i etapu głosowania 

emitowany na antenie Radia Kołobrzeg; 

8) zorganizowano trzy konferencje z udziałem lokalnych mediów: ogłoszenie naboru 

projektów, wyniki weryfikacji projektów, ogłoszenie wyników głosowania. 

Zgodnie z uchwałą każdemu mieszkańcowi przysługiwała możliwość zgłaszania dowolnej liczby 

projektów. Propozycje projektów składane były na formularzu papierowym lub za 

pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej. Wniosek musiał być poparty listą 

poparcia mieszkańców, a w przypadku osoby niepełnoletniej także zgodą opiekuna prawnego. 

Łącznie zgłoszono 26 projektów. Propozycje poddane były ocenie formalnej i merytorycznej 

prowadzonej przez wydziały Urzędu Miasta. Na jej podstawie 7 wniosków zostało 

odrzuconych. Spośród zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców poddano  

19 propozycji (10 w kategorii ogólnomiejskiej i 9 w kategorii osiedlowej). Mieszkańcy 

Kołobrzegu mieli możliwość: 

1) wyboru maksymalnie dwóch projektów (jednego projektu ogólnomiejskiego i jednego 

osiedlowego, bez względu na miejsce zamieszkania); 

2) oddanie głosu w formie papierowej poprzez złożenie w wyznaczonym punkcie  

w Urzędzie Miasta Kołobrzeg lub elektronicznej poprzez stronę dedykowaną budżetowi 

www.bo.kolobrzeg.pl wraz z weryfikacją głosowania za pomocą sms. 

Ustalanie wyników głosowania polegało na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy 

z projektów dopuszczonych do głosowania oraz sporządzeniu list rankingowych, oddzielnie dla 

projektów ogólnomiejskich i projektów osiedlowych. Do realizacji były kierowane projekty, 

które uzyskały na podstawie rankingu kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieściły się 

w puli środków przeznaczonych na projekty. W przypadku, gdyby koszt kolejnego projektu 

przekraczałby łączną pulę został odrzucony, do realizacji przyjęty by był kolejny projekt  
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o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków. Minimalna liczba głosów, aby projekt mógł 

być zrealizowany wynosiła 100 głosów.  

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg ustalaniem wyników głosowania 

zajmował się Zespół złożony z radnych Rady Miasta Kołobrzeg oraz urzędników miejskich. 

W wyniku prac Zespołu wybrano do realizacji 1 projekt ogólnomiejski i 3 projekty osiedlowe o 

łącznej wartości 571 460,00 zł. Głosowania przedstawiały się następująco: 

1) liczba głosujących – 3321; 

2) liczba głosujących papierowo – 2095; 

3) liczba głosujących elektronicznie – 516; 

4) liczba głosów ważnych – 3904. 

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2022 roku: 

1) Projekt ogólnomiejski (tytuł, liczba oddanych głosów, wartość projektu): 

➢ Tor rowerowy dla każdego- Pumptrack w Kołobrzegu. Liczba oddanych głosów na 

projekt – 938. Wartość projektu - 400 000,00 zł.; 

2) Projekty osiedlowe (nazwa osiedla, tytuł i wartość projektu): 

➢ Lęborskie - Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego – monitoring. 

Liczba oddanych głosów na projekt – 110. Wartość projektu – 60 000,00 zł.; 

➢ Zachodnie – Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 

80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia. Liczba oddanych głosów na projekt 

– 148. Wartość projektu – 61 300,00 zł.; 

➢ Podczele – Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej. Liczba oddanych 

głosów na projekt – 911. Wartość projektu – 50 160,00 zł. 

 

Realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. 

Lp. 
Nazwa projektu 

(zadania) 

Szacowana 

wartość 

zadania 

Faktycznie 

poniesione 

koszty w 

2021 roku 

Stan realizacji 
Uwagi 

 

1 

Plac Zielony ul. 

Basztowa – 

modernizacja 

 

166 100,00 0,00 

Zrealizowano częściowo – 

dokumentacja projektowa.  

Zwiększono środki do 

530 000,00 

Termin 

zakończenia 

planowany do 

30 kwietnia 

2022 r. 

Edycja BO 2020 

2 
Jadłodzielnia 

kołobrzeska 
   7 300,00 0,00 

Zadanie wybrane do 

realizacji w 2020 roku. W 

wyniku konkursu ofert nie 

zgłosił się żaden 

wykonawca. Z uwagi na 

sytuację epidemiczną i brak 

podmiotu do realizacji 

zadanie nie zostało 

zrealizowane.  

Będzie 

uwzględnione w 

konkursie 

ogłoszonym 

przez Urząd 

Miasta przez 

Wydział Spraw 

Społecznych  

Edycja BO 2020 

3 
Budowa skateparku z 

mini rampą dla BMX 
399 700,00 19 750,00 

Zrealizowano częściowo – 

dokumentacja projektowa. 

Termin 

zakończenia 

planowany na 
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Brak pozwolenia na 

budowę. 

IV kwartał 2022 

r.  

4 Zabawowy raj dla dzieci 52 740,00 0,00 

Nie zrealizowano. 

Koszt realizacji przewyższał 

środki zabezpieczone na 

zadanie, zwiększenie  do 76 

689,00. 

Termin 

zakończenia 

planowany do 

30 kwietnia 

2022 r. 

5 

Strefa malucha - 

urządzenia zabawowe 

na Placu 3 Pokoleń 

56 000,00 0,00 

Nie zrealizowano. 

Koszt realizacji przewyższał 

środki zabezpieczone na 

zadanie, zwiększenie do 61 

254,00. 

Termin 

zakończenia 

planowany do 

30 kwietnia 

2022 r. 

6 

Wymiana infrastruktury 

sportowej placu zabaw 

przy ul. Grodzieńskiej 

50 580,00 0,00 

Nie zrealizowano 

Koszt realizacji przewyższał 

środki zabezpieczone na 

zadanie, zwiększenie do 61 

377,00. 

Termin 

zakończenia 

planowany do 

30 kwietnia 

2022 r 

7 

Oświetlenie ciągu 

pieszo-rowerowego 

Bałtycka - Rybacka 

60 040,00 0,00 
Nie zrealizowano. 

 

Termin 

zakończenia 

planowany do 

30 kwietnia 

2022 r. 

 

 
Łącznie 792 460,00 19 750,00   

Źródło: opracowanie własne 
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INFORMACJE O REALIZACJI STRATEGII, POLITYK, PROGRAMÓW, 

PROJEKTÓW 
REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA KOŁOBRZEG 

W 2021 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg podejmowała szereg działań związanych  

z planowaniem strategicznym rozwoju miasta. Działania te związane były z pracami m.in. nad 

następującymi dokumentami: 

➢ Strategią Smart City Miasta Kołobrzeg;  

➢ Strategią Rozwoju Miasta Kołobrzeg. 

Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg 

Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg, to dokument opracowany w związku z realizacją 

przez miasto Kołobrzeg projektu pn. „KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE” 

współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  

2014-2020. W dokumencie zostały zawarte cele oraz zadania, wskazujące jak Kołobrzeg może 

stać się miastem smart. Realizacja koncepcji Smart City w Kołobrzegu stanowi bezpośrednią 

odpowiedź na cele stawiane przez politykę miejską w wymiarze europejskim przede wszystkim 

w sferze polityki energetyczno-klimatycznej ze wszystkimi jej konsekwencjami w innych 

obszarach. 

Tworzenie Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg składało się z dwóch etapów: 

diagnostycznego i planistycznego. Na etapie diagnostycznym zrealizowano szereg prac 

badawczych, zmierzających do opracowania diagnozy obecnego poziomu rozwoju miasta 

w kontekście Smart City, w odniesieniu do sześciu obszarów modelu inteligentnego miasta. 

Oprócz klasycznej analizy desk-research zrealizowano badania jakościowe. Do każdego  

z sześciu obszarów modelu inteligentnego rozwoju miasta opracowane zostało 

podsumowanie diagnostyczne w postaci analizy SWOT. Zbiorczym podsumowaniem 

diagnostycznym była analiza SWOT/TOWS, która pozwoliła na określenie wyzwań 

rozwojowych stojących przed miastem Kołobrzeg. Ww. podejście badawcze wymagało 

identyfikacji aktorów i interesariuszy rozwoju miasta, co zrealizowano we współpracy 

z Urzędem Miasta Kołobrzeg. Etap planowania strategicznego realizowany był przy udziale 

interesariuszy w trakcie 3 sesji warsztatowych i wspierany będzie/był na etapie konsultacji 

społecznych poprzez opinię mieszkańców (1 otwarte spotkanie, konsultacje społeczne). 

W Strategii Smart City Miasta Kołobrzegu podstawą dla formułowania wniosków była 

diagnoza stanu istniejącego, sformułowano także i opisano sześć głównych wyzwań 

rozwojowych miasta, wizję Kołobrzegu w duchu realizacji koncepcji smart city. Ta stała się 

podstawą do sformułowania trzech celów strategicznych. 

Sednem i sercem dokumentu jest 30 zadań, które mają przyczynić się do realizacji 

koncepcji Smart City. W dokumencie poświęcono miejsce także dla kwestii wdrażania 

zaproponowanych wcześnie działań tj. dokonano m.in. prioryteryzacji zadań, wskazano zasady 

finansowania oraz monitoringu i wdrażania. W odróżnieniu do tradycyjnych strategii, które 

mówią co należy zrobić i ile środków przeznaczyć na zadanie, Strategia Smart City opracowana 

przez miasto Kołobrzeg wskazuje dodatkowo jak wykorzystać wiedzę i technologie, by zrobić 

to mądrze oraz zaoszczędzić środki. Dodatkowo większość zadań wskazanych do realizacji 
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nawiązuje do koncepcji Smart City 3.0–koncepcji, w której kontrolę nad technologiami i ich 

wdrażaniem mają mieszkańcy. Do podstawowych założeń, jakie przyświecają realizacji 

Strategii miasta w rozumieniu tej koncepcji jest otwartość i partnerstwo, integracja  

i automatyzacja oraz sieciowość. Mając na uwadze powyższe realizacja koncepcji 

inteligentnego miasta w Kołobrzegu nie ma za zadanie stworzenia całkowicie nowej listy celów 

związanych z inwestycjami w nowe technologie, lecz wskazanie, na które ze zdiagnozowanych 

w toku wcześniejszych analiz i warsztatów wyzwań można odpowiedzieć na nowe lub 

wzbogacone o działania analityczne czy nowe technologie sposoby. W toku licznych dyskusji 

w dokumencie wskazano 30 zadań przyporządkowanych do sześciu obszarów modelu 

inteligentnego miasta. Wszystkie zadania odpowiadają na wyzwania rozwojowe i przyczyniają 

się do realizacji celu strategicznego. Zadania są zróżnicowanie pod względem złożoności oraz 

istotności dla realizacji koncepcji smart-część zadań ma charakter podstawowy, bez których 

niemożliwe będzie dalsza realizacja koncepcji. Zadania zostały ujęte w dokumencie w postaci 

fiszek projektowych, zawierających dane m.in. o podmiotach realizujących zadanie, 

odpowiedzi na zdefiniowane cele i wyzwania rozwojowe, opisie działania oraz przykładach 

wdrożeń, prognozowanych korzyściach, orientacyjnej wartości zadania, okresie realizacji, 

beneficjentach i partnerach oraz barierach i ryzykach dla realizacji. 

Prezydent Miasta w dniu 15 września 2021 r. Zarządzeniem Nr 97/21 z 15 września 

2021 r. przyjęła dokument do realizacji oraz powołała zespół ds. wdrożenia, monitoringu, 

komunikacji i ewaluacji Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg. 

Lp. Nazwa zadania wskazanego w Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg 

1. Urban Lab w Kołobrzegu – centrum aktywności lokalnej, miejsce innowacji społecznych, 

przestrzeń dla młodych, biblioteka inspiracji 

2. Partycypacyjny przewodnik miejski 

3. Spójna i inteligentna polityka przestrzenna i mieszkaniowa 

4. Cyfrowy obraz miasta Kołobrzegu 

5. Zarządzanie strategiczne błękitno-zieloną siecią dla Kołobrzegu 

6. Kołobrzeskie parki kieszonkowe i ogrody deszczowe 

7. Kołobrzeg efektywny energetycznie 

8. Inteligentne i energooszczędne oświetlenie 

9. Inteligentna zbiórka i zarządzanie wywozem odpadów 

10. Kołobrzeski system monitoringu jakości powietrza 

11. Plan adaptacji do zmian klimatu 

12. Miejski program małej retencji  

13. Kołobrzeska strefa inkubacji i akceleracji działalności gospodarczych. Kołobrzeski start-up 

14. Kołobrzeska szkoła przedsiębiorczości i kreatywności (w tym inicjatywa hackatronów) 

15. Kołobrzeskie centra coworkingowe 

16. Kołobrzeski Produkt Roku 

17. Port w Kołobrzegu – kołobrzeskie centrum usług i produktów lokalnych promujące turystykę 

doznań 

18. Spójna i zintegrowana polityka mobilności dla Kołobrzegu oparta o dane 

19. Nowoczesny, niskoemisyjny i dostępny tabor dla transportu publicznego z niezbędną 

infrastrukturą 
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20. Bezpieczny i przyjazny transport indywidualny w Kołobrzegu 

21. Kołobrzeska Polityka Parkingowa 

22. Promocja zrównoważonej i aktywnej mobilności 

23. Stworzenie jednolitej, intuicyjnej i przejrzystej platformy zbierania, administrowania, analizy 

i wizualizacji danych dla miasta Kołobrzeg w standardzie otwartych danych 

24. Kołobrzeg miastem partycypacji 3.0 

25. E-usługi publiczne i obieg dokumentów w technologii cyfrowych uwierzytelnień 

26. Kołobrzeski audyt dostępności – on-line – realizowany we współpracy z mieszkańcami oraz 

organizacjami społecznymi (idea stałego, bieżącego gromadzenia wiedzy nt. problemów i 

potrzeb pod kątem dostępności miasta) 

27. Integracja polityki informacyjnej i promocyjnej miasta w przestrzeni cyfrowej 

28. Polityka kulturalna miasta, kształtowana we współpracy z lokalnymi środowiskami 

artystycznymi i innymi podmiotami 

29. Kołobrzeski inkubator organizacji pozarządowych 

30. Kołobrzeska szkoła liderów 

Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg 

Nadrzędnym dokumentem, który całościowo programował rozwój miasta  

w perspektywie do 2020 roku była Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020.  

W oparciu o wyartykułowane - w Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020 - trzy cele 

strategiczne, opracowano trzy programy operacyjne tj. Wieloletnie Strategiczne Programy 

Operacyjne (zwane dalej "WSPO"): Klimatyczny Kołobrzeg, Przedsiębiorczy Kołobrzeg, 

Obywatelski Kołobrzeg, zwane dalej "Programami" - na których opiera się system wdrażania 

Strategii. Programy zostały przyjęte Uchwałą NR XIX/234/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 

kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych na 

lata 2016-2020. Podsumowując realizację Strategii na poziomie harmonogramu rzeczowo-

finansowego –opisującego wdrożenie zadań programowych należy wskazać, że w latach 2016-

2020 ogółem wydatki poniesione na realizację Wieloletnich Strategicznych Programów 

Operacyjnych w 2020 roku wyniosły 269 310 362,50 zł.  

Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg do 2020 roku została przyjęta Uchwałą NR 

XXXVIII/505/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013 roku w sprawie 

uchwalenia "Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020". Okres wdrażania dokumentu 

jako datę końcową wskazywał 2020 rok, wobec czego koniecznym było rozpoczęcie prac nad 

opracowaniem nowego dokumentu strategicznego dla Miasta Kołobrzeg. W związku nowymi 

uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, środowiskowymi oraz prawnymi, a także 

nowymi wyzwaniami przed którymi stoi miasto Kołobrzeg, istnieje konieczność przygotowania 

nowego dokumentu strategicznego.  

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 

r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu 

dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak 

również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów 

oraz etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej  

i lokalnej.  Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę 

prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do 
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procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Po terminie wejścia w życie przepisów 

ww. ustawy, Gmina Miasto Kołobrzeg mogła podjąć działania mające na celu przygotowanie 

Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym 

element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie 

efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy 

budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.  

Wobec powyższego Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg XXXV/502/21 28 kwietnia 2021 r. 

określono szczegółowy trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji. W konsekwencji podjęto kroki mające na celu 

opracowanie projektu dokumentu. W 2021 roku zrealizowano następujące działania związane 

z opracowaniem dokumentu: 

1) przygotowano diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta 

Kołobrzeg z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych oraz opracowano wnioski z tej 

diagnozy wraz podsumowaniem w postacie analizy SWOT; 

2) przeprowadzono konsultacje diagnostyczne i planistyczne; 

3) rozpoczęto prace nad wyznaczaniem celów, propozycji modelu struktury 

funkcjonalno-przestrzennej gminy, propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie czy obszarów 

strategicznej. 

Konsultacje przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwsze konsultacje zainicjowano 

ogłoszeniem podpisanym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04 października 2021 r. 

Przeprowadzenie konsultacji zarządzono w terminie od 4 do 20 października 2021 roku. przy 

wykorzystaniu następujące metod: 

1) trzy warsztaty diagnostyczne w tematach sfera gospodarcza, sfera środowiskowa, 

sfera społeczna; 

2) trzy spacery badawcze w tematach port i aktywność gospodarcza, ekologia i ochrona 

środowiska, aktywność społeczna, polityka senioralna. 

Kolejny etap konsultacji zainicjowano ogłoszeniem podpisanym przez Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg z dnia 10 listopada 2021 r. Przeprowadzenie konsultacji zarządzono  

w terminie od 17 do 30 listopada 2021 roku. Konsultacje dotyczące opracowania Strategii 

Rozwoju Miasta Kołobrzeg dla etapu planistycznego w części II przeprowadzono przy 

wykorzystaniu następujące metod: 

1) indywidualne telefoniczne wywiady pogłębione TDI – wywiady dotyczyły 

następujących kwestii: 

➢ Kołobrzeg w polityce rozwoju regionalnego, szanse i potencjały rozwoju miasta  

i obszaru funkcjonalnego. Potencjalne bariery rozwoju, w tym współpracy; 

➢ Kołobrzeg jako partner rozwoju lokalnego. Pola do współpracy i realizacji wspólnych 

działań rozwojowych z gminami sąsiednimi; 

➢ Kołobrzeg jako partner rozwoju ponadlokalnego, w układzie funkcjonalnym; 

➢ kształcenie zawodowe w Kołobrzegu; 
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➢ Bagicz/Podczele – potencjał do rozwoju miasta? Jakie są faktycznie możliwości rozwoju 

tego miejsca w Kołobrzegu? 

➢ organizacje pozarządowe w mieście – ich potencjał, deficyty, możliwości działania 

i współpracy; 

➢ jak ma wyglądać kultura w Kołobrzegu – w jaki sposób poprawić komunikację  

z mieszańcami? 

➢ wyzwania dla polityki pomocy społecznej w Kołobrzegu; 

➢ młodzi mieszkańcy miasta; 

➢ rybacy - jaką przyszłość będzie mieć rybactwo w mieście, jak teraz funkcjonuje, plany 

na przyszłość; 

➢ przyszłość branży turystycznej w Kołobrzeg. 

2) ankieta badawcza CAWI oraz PAPI. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły oceny miasta 

Kołobrzeg jako miejsca dożycia, oceny poszczególnych aspektów życia, znaczenia 

poszczególnych działań i inwestycji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców 

Kołobrzegu, znaczenia dla dalszego rozwoju Kołobrzegu sposobów 

zagospodarowania gminnych terenów na Osiedlu Podczele, najważniejszej inwestycji 

lub działania do wykonania na terenie Kołobrzegu, która przyczyni się do jego 

rozwoju, najważniejszego problemu hamującego rozwój Kołobrzegu. 

Prace nad opracowaniem dokumentu będą kontynuowane w 2022 roku. 

KOŁOBRZESKA KARTA MIESZKAŃCA 

Program „Kołobrzeska Karta Mieszkańca” to ważny element polityki promocyjnej  

i społecznej miasta Kołobrzeg. Celem programu jest: 

1) rozwój Miasta; 

2) promocja Miasta jako miejsca aktywnego do osiedlania się; 

3) poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Kołobrzeg; 

4) zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej; 

5) zwiększenie dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej; 

6) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców; 

7) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu; 

8) kształtowanie kultury spędzania wolnego czasu. 

Program Kołobrzeska Karta Mieszkańca została wprowadzony uchwałą Rady Miasta 

Kołobrzeg nr V/69/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu 

pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca. Konsekwencją wprowadzenia uchwały było wdrożenie 

regulaminu wydawania Karty Mieszkańca - zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 63/19 

z dnia 11 czerwca 2019 r w sprawie realizacji programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca 

dotycząca regulaminu wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca, wzoru karty oraz wzoru 

wniosku o jej wydanie. 

Dla przypomnienia, do otrzymania karty uprawnieni są: 

1) każdy mieszkaniec Gminy Miasto Kołobrzeg, który: jest zameldowany na pobyt stały na 

terenie Miasta Kołobrzeg; zamieszkuje na terenie Miasta Kołobrzeg i rozlicza podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu ze wskazaniem 
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Miasta Kołobrzeg jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba osiąga 

dochód; 

2) dzieci do ukończenia 6 roku korzystają z karty rodzica/opiekuna prawnego; 

3) dzieci i młodzież pomiędzy 6, a 18 rokiem życia korzystają z własnej karty po złożeniu 

wniosku o jej wydanie przez rodzica/opiekuna prawnego. 

W ramach realizacji programu powstał system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. 

Program realizowany jest przez Gminę Miasto Kołobrzeg, jej jednostki organizacyjne oraz 

partnerów prywatnych przystępujących do projektu. 

Skorzystanie z ulg (stan na 31.12.2021 r.) 

Lp. Nazwa ulgi Opis ulgi Ilość korzystających w 

2021 r. 

1 „Kołobrzeskie becikowe” 
Jednorazowe świadczenie finansowe 

dla dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 
204 

2 
Preferencyjny dostęp do oferty 

MOSIR 

20% zniżki od ceny biletu na basen i 

lodowisko (cena uzależniona jest od 

miesiąca); darmowe wejście na molo  

3809 

3 
Preferencyjny dostęp do oferty 

RCK 
Zniżka na wydarzenia biletowane 

3716 (łączna ilość ulg dla 

KKM, KS, emerytów, 

rencistów i studentów) 

4 
Abonament Mieszkańca w Strefie 

Płatnego Parkowania 

Miesięczna opłata abonamentowa  

w wysokości 60 zł w wyznaczonych 

Strefach Płatnego parkowania  

3520 

5 Kołobrzeski Rower Miejski 
40 minut bezpłatnego korzystania  

z Roweru Miejskiego 
123 

6 
Darmowe Przejazdy Komunikacja 

Miejską 

Darmowe przejazdy komunikacją 

miejską dla osób powyżej 60 roku 

życia 

439 

7 Rehabilitacja dla seniorów 
Finansowanie zabiegów rehabilitacji 

dla osób powyżej 60 roku życia 
952 

8 InVitro Dofinansowanie zabiegów invitro 3 pary 

9 
Badania densytometryczne 

(badanie pomiaru gęstości kości) 
 500 

10 Badania USG/mammografia  428 

Nieodpłatna opieka przedszkolna (stan na 31.12.2020 r) 

Lp. Nazwa placówki Ilość korzystających w 2021 r. 

1 Przedszkole Miejskie nr 1 49 

2 Przedszkole Miejskie nr 2 67 

3 Przedszkole Miejskie nr 3 67 

4 Przedszkole Miejskie nr 4 81 

3 Przedszkole Miejskie nr 6 31 

4 Przedszkole Miejskie nr 7 96 

5 Przedszkole Miejskie nr 8 138 

6 Przedszkole Miejskie nr 10 87 

7 
Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej nr 5 
14 

8 
Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej nr 6 
29 
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9 
Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej nr 8 
40 

10 
Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej nr 9 
15 

RAZEM 714 

Źródło: opracowanie własne 

Karta wydawana jest na wniosek. Wniosek składa się w formie papierowej bądź 

elektronicznej za pomocą strony internetowej – www.kkm.kolobrzeg.pl. Kartę wydaje się na 

okres 2 lat. Osoba uprawniona do korzystania z programu Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca 

otrzymuję Kartę Mieszkańca, która stanowi potwierdzenie przysługujących zniżek, ulg, 

preferencji i uprawnień. W ramach programu wydawana jest plastikowa karta zawierająca 

fotografię. Karta występuje również w formie elektronicznej – do jej korzystania potrzebny 

jest telefon z systemem Android (telefony wyposażone w Google Pay) lub iOS (Apple Wallet) 

oraz posiadający funkcję NFC (wykorzystywaną przy płatnościach zbliżeniowych. 

 
Źródło: System obsługi karty mieszkańca qb-mobile 

Każdy posiadacz Karty uprawniony jest do korzystania z szerokiej oferty partnerów 

programu, których szczegółowa lista znajduje się na stronie https://kkm.kolobrzeg.pl/n-

partnerzy.qbpage. Na dzień 31.12.2021 r. w programie uczestniczyło 96 Partnerów. Wszyscy 

Partnerzy, otrzymali możliwość weryfikacji uprawnień do Karty Mieszkańca mającej na celu 

ustalenie, czy karta należy do właściwej osoby, która z niej korzysta. Do takiej weryfikacji służy 

darmowa aplikacja Veryfikator. 

Wśród wszystkich zarejestrowanych użytkowników w 2021 roku ponownie 

najliczniejszą grupą była grupa seniorów w wieku od 60 do 75 roku życia. Było to 1023 osób.  
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Pomimo trwającej pandemii koronawirusa (Covid-19) Kołobrzeska Karta Mieszkańca 

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Najwięcej kart wydano w okresie letnio-

wakacyjnym (czerwiec-wrzesień) przed trwająca akcją rehabilitacji/darmowych badań osób 

starszych.  

Źródło: System obsługi karty mieszkańca qb-mobile 

Do końca 2021 roku wniosek o uzyskanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca złożyło 4311 

osób, z czego 2873 złożyło wniosek elektronicznie. Swoje karty w zeszłym roku odebrało 3273 

osoby. Łącznie od początku powstania Programu złożono 20 587 wniosków. 

Ilość wydanych Kart Mieszkańca i złożonych wniosków od początku Programu 

Lp. Rok 
Ilość złożonych 

wniosków 
Ilość wydanych kart 

1. 2019 11 391 9745 

2. 2020 4 296 3580 

3. 2021  4311 3273 

4 2022 (stan na 1.03.2022)  498 342 

Źródło: System obsługi karty mieszkańca qb-mobile 

ROWER MIEJSKI 

System komunikacji publicznej uzupełniony jest przez Kołobrzeski Rower Miejski, w ramach 

którego funkcjonuje 125 rowerów udostępnianych w 12 stacjach. W 2021 r. miało miejsce  

56 560 wypożyczeń roweru miejskiego. W zakresie operowania Kołobrzeskim Rowerem 

Miejskim, podmiotem odpowiedzialnym za to zadanie jest Nexbike Polska S.A. W 2021 r. 

największą popularnością cieszyły się tak, jak w latach poprzednich stacje przy Latarni Morskiej 

(9 878 wypożyczenia) oraz Kamienny Szaniec (10 228 wypożyczeń). W roku 2021 przybyło 

7044 nowych użytkowników Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego.
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ŁAD PRZESTRZENNY 
POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA 

Polityka przestrzenna miasta określona została w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg. Polityka ta jest realizowana poprzez 

dokumenty planistyczne tworzące prawo miejscowe, inwestycje publiczne, publiczno-

prywatne i prywatne, oraz wdrażanie zasad gospodarowania nieruchomościami, a także 

programy i zadania wynikające z polityki: transportowej, mieszkaniowej, opieki nad zabytkami, 

ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych i innych. 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, 

zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca 2013 r.  

i zmienione Uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLI/631/18 z dnia 27 marca 2018 r.,  

Nr XXXIV/478/21 z dnia 30 marca 2021 r. oraz Nr XXXVI/529/21 z dnia 26 maja 2021 r. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, określa politykę przestrzenną miasta 

Kołobrzeg i jest wiążące dla organów miasta (Prezydenta i Rady Miasta) przy sporządzaniu planów 

miejscowych. 

W 2021 r. przystąpiono do opracowywania jednej nowej zmiany studium. W sumie  

w opracowaniu znajdują się aktualnie 4 takie zmiany, spośród których jedna jest gotowa  

do uchwalenia, nad jedną zaniechano prac, jedna jest gotowa do wyłożenia do publicznego 

wglądu i jedna jest w toku prac planistycznych. 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to, zgodnie z przepisami o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, akt prawa miejscowego obowiązujący na obszarze,  

dla którego został ustanowiony. Plan miejscowy jest podstawą do wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę i innych postępowań administracyjnych lub cywilnych.  

Plan miejscowy jest przyjmowany uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie miasta Kołobrzeg obowiązywało 38 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują ok. 44% powierzchni 

administracyjnej Miasta (powierzchnia administracyjna Miasta 2567 ha). 

W 2021 r. przystąpiono również do opracowywania kolejnych 7 zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. W sumie na koniec 2021 r. w opracowaniu 

znajdowały się 34 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany. 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŁOBRZEG NA LATA 2019-2028 

Pomimo trudności związanych z negatywnymi skutkami ekonomicznymi wywołanymi  

przez pandemię COVID-19 realizowano przyjęty Uchwałą Nr IV/37/19 Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 11 stycznia 2019 r. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2028. 

Spośród 19 projektów podstawowych w 2021 r. zrealizowano następujące działania: 

1) Adabar - Klub Młodzieżowy – przeprowadzono przetarg na Wykonawcę. Koszt zadania 

wyniesie 1 939 000,01 zł. We wrześniu 2021 r. przystąpiono do rozpoczęcia prac 

budowlanych; 
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2) aktywna integracja kluczem do sukcesu mieszkańców Kołobrzegu – projekt na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym realizowany w ramach RPO WZ 

2014-2020 Działanie 7.1, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA – RPZP.07.01.00-

32-K427/17-01 w okresie VII 2017 - XII 2020. Z uwagi na COVID-19 przedłużono jego 

realizację do 31 maja 2021 r. Założone rezultaty zostały osiągnięte; 

3) rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – zadanie realizowano zgodnie 

z założeniami i planem pracy placówek. Na realizację zadania wydatkowano kwotę  

335 850,95 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej został zmuszony do ograniczenia projektu, gdyż stracił 2 placówki, które  

nie spełniały wymogów bezpieczeństwa. M.in. zamknięto świetlicę na podobszarze 

rewitalizacji zachodnim z zachodnią częścią portu. Ponadto planowano przekazać 

realizację projektu organizacji pozarządowej. Jednak po przeprowadzeniu konkursu  

nie podpisano umowy; 

4) aktywizowanie, integrowanie i wykorzystywanie potencjału seniorów, osób powyżej  

60 roku życia – MOPS w Kołobrzegu prowadzi 3 ośrodki wsparcia dla seniorów: Kołobrzeski 

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Klub Senior+ I w Kołobrzegu i Klub Senior+ II w 

Kołobrzegu. Ponadto projekt był realizowany poprzez udzielanie dotacji organizacjom 

pozarządowym działającym na rzecz seniorów (m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

stowarzyszenie Junior-Senior) oraz działalność Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg; 

5) terminal Pasażerski wraz zagospodarowaniem terenu wzdłuż ul. Towarowej – wykonano 

analizę projektu inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów portowych wraz  

z budową budynku administracyjnego z funkcją usługową, budynków parkingowych  

i magazynowych. W oparciu o wyniki przedmiotowej analizy dokonano zmiany zamierzenia 

inwestycyjnego; 

6) budowa obiektu z mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych - Polskie 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Kołobrzegu 

przygotowało projekt budowlany i uzyskało pozwolenie na budowę. 

Spośród 29 pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2021 r. 

realizowano następujące przedsięwzięcia: 

1) Program Moje Podwórko - przygotowano założenia do stworzenia programu Zielone 

Podwórka. Będzie to program realizowany zgodnie z założeniami projektu Moje Podwórko, 

w procedurze konkursu 

2) Nowe Bulwary nad Parsętą – przeprowadzono przetarg na dokumentację projektową 

zagospodarowania części bulwarów nad Parsętą tj. od mostu na ul. Kamiennej do mostu  

na ul. ppor. E. Łopuskiego. Wybrano Wykonawcę firmę PPHU BROS Piotr Porosa  

z Poznania, która za kwotę 287 820,00 zł wykona projekt; 

3) Modernizacja Infrastruktury Portu Rybackiego – zamontowano kamery usprawniające 

nadzór nad infrastrukturą Portu Rybackiego; 

4) Pracy remontowe oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych  

i socjalnych (ul. Artyleryjska) – przeprowadzono bieżące prace remontowe, wymieniono 
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ogrodzenie, zbudowano wiatę śmietnikową z nową nawierzchnią. Koszt prac wyniósł 

50 000,00 zł; 

5) Inwestycje w infrastrukturę oraz suprastrukturę Portu Rybackiego – Zarząd Portu 

Morskiego Kołobrzeg złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji do ARiMR; 

6) Park Kieszonkowy i plac zabaw (ul. Jedności Narodowej) - teren pomiędzy kościołem  

a budynkiem przy ul. Jedności Narodowej 66 został zagospodarowany. Wykonano plac 

zabaw z bezpieczną nawierzchnią, małą architekturą, ogrodzeniem. Zostały wykonane 

nasadzenia zieleni. Łączna kwota inwestycji to 125 900 zł; 

7) Zagospodarowanie Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego – wykonano przebudowę dwóch 

alejek parkowych oraz ustawiono elementy małej architektury. Koszt powyższych prac to 

297 291,13 zł; 

8) zmiana polityki parkingowej – w ramach projektu przygotowano projekt parkingu  

przy ul. Zygmuntowskiej; 

9) Plan Mobilności Miejskiej – w ramach projektu wykonano analizę transgranicznej turystyki 

rowerowej na obszarze Nadmorskiego Obszaru Euroregion Pomerania. 
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ZASOBY MIESZKANIOWE MIASTA 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO 

KOŁOBRZEG 

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawa 

nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2023 został podjęty Uchwałą Nr XV/197/19 

Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2023. 

Priorytetami w polityce mieszkaniowej miasta jest likwidacja w zasobach mieszkaniowych 

Gminy źródeł ciepła opartych na paliwach stałych, kontynuacja prac związanych  

z modernizacją budynków komunalnych oraz budowa nowego osiedla mieszkań komunalnych 

„Witkowice”. Mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Kołobrzeg stanowią lokale położone:  

1) w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miasto Kołobrzeg;  

2) w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta;  

3) w budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu gminy.  

Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się zasób lokali przeznaczonych na najem socjalny 

oraz zasób pomieszczeń tymczasowych. Wielkość zasobu mieszkaniowego przedstawia 

poniższa tabela (stan na 31.12.2021 r.): 

Lp. Grupa Ilość budynków 

Pow. użytkowa 
zasobów 

mieszkaniowych w 
m2 

Ilość lokali 
mieszkalnych 

1. 

Budynki mieszkalne 

stanowiące  

w 100 %  
własność Miasta 

Lokale przeznaczone 
na najem socjalny i 

pomieszczenia 
tymczasowe  

  

48 
W tym 

wybudowanych 
przed 1945 r. 

39 

 
6 800,83 

 
182 

lokale mieszkalne  16 088,63  328 

2.  

Budynki mieszkalne  

wspólnot 
mieszkaniowych  

Lokale przeznaczone 
na najem socjalny 

229 
W tym 

wybudowanych 
przed 1945 r. 

125 

2 068,0 66 

lokale mieszkalne  22 403,22 499 

3.  

Budynki  

mieszkalne  

KTBS Sp. z o.o.  

Lokale przeznaczone 
na najem socjalny 

8 

2 205,29  75 

 
Lokale mieszkalne  

16 278,76 374 

  Ogółem  65.844,73 1524 

16 stycznia 2020 r Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XVIII/268/20 w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg. 

W uchwale określono między innymi zasady przydziału lokali w zamian za remont. W roku 

2021 przeprowadzono 3 edycje naboru wniosków, w wyniku którego zawarto umowy najmu 

z dziesięcioma rodzinami. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg wprowadzony został 
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„Regulamin spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Kołobrzeg w formie świadczenia rzeczowego w celu 

rozpatrzenia wniosku o spłatę zaległości z tytułu korzystania z lokalu komunalnego w formie 

świadczenia rzeczowego”. W roku 2021 skorzystało z tej możliwości 13 rodzin mieszkańców 

zasobów mieszkaniowych gminy, wartość odpracowanego zadłużenia wyniosła 32.120,00 zł. 

Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu ustalana jest  

na podstawie:  

1) złożonych wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej;  

2) zarejestrowanych wyroków sądowych orzekających eksmisję z prawem  

do otrzymania lokalu na najem socjalny; 

3) zarejestrowanych wyroków sądowych uprawniających do otrzymania pomieszczenia 

tymczasowego.  

Liczbę gospodarstw domowych oczekujących na wynajem mieszkania przedstawia poniższa 

tabela (stan na 31. 12.2021 r.): 

Wyszczególnienie  

Struktura rodziny (ilość osób) 

1  2  3  4  5  6 i więcej  

Liczba osób oczekujących na wynajęcie 
mieszkania na czas nieoznaczony  

53 42 27 11 3 0 

Liczba osób oczekujących na wynajęcie 
lokalu w ramach najmu socjalnego ( niski 
dochód)  

51 53 58 46 15 6 

Liczba osób oczekujących na wynajęcie 
lokalu w ramach najmu socjalnego 
(eksmisja)  

13 3 4 2 1 0 

Razem  117 98  89  59  19  6 

Ogółem  388 

W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. Przedmiotem prac komisji było 

między innymi: 

1) zaopiniowanie projektu listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego lub 

najmu socjalnego; 

2) rozpatrywanie odwołań osób skreślonych z listy lub nie umieszczonych na liście; 

3) omówienie projektu wniosków o przydział lokalu do remontu; 

4) omówienie planu remontów w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto 

Kołobrzeg; 

5) omawianie wniosków i problemów zgłaszanych przez osoby ubiegające się o przydział 

lokali z zasobów gminy. 

6) Przedstawienie propozycji zapisów Regulaminu „Mieszkania dla rozwoju Witkowice etap 

I”. 
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA, INWESTYCJE 
WYBRANE INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTO 

KOŁOBRZEG W 2021 ROKU 

Budowa Przedszkola przy ul. Radomskiej - koszt 7 089 624,14 zł. Budynek parterowy  

o powierzchni zabudowy 1 437 m2 i powierzchni użytkowej 1 245 m2 posiadający tarasy  

o łącznej powierzchni 321 m2. Budynek wyposażono między innymi w instalację 

fotowoltaniczną o mocy 40,47 kWp, monitoring wizyjny, instalację włamania i napadu, 

instalację teletechniczną (internet) oraz instalację p.poż. Na terenie wokół budynku 

wybudowano 4 place zabaw o nawierzchni EPDM o łącznej powierzchni 271,60 m2. Wzdłuż 

nowo wybudowanego ogrodzenia systemowego, panelowego 3D nasadzono 287 szt. krzewów 

(żywotników zachodnich). Dodatkowo na terenie przedszkola nasadzono 30 szt. laurowiśni 

wschodniej. 

 

 

 

 

 

 

wybudowane przedszkole (własne) 

obiekt przed inwestycją (własne) 

teren budowy (własne) 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego na Oś. Radzikowo - koszt 299 170,00 zł. W ramach zadania 

wybudowano boisko wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach pola gry 

20x30 m do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Boisko ogrodzono elementami 

panelowymi o wys. 4,10 m. Za bramkami zamontowano piłkochwyty. 

Przebudowa ul. Rybackiej - koszt 1 727 390,85 zł. Przebudowano drogę o dł. 352,50 m.b. 

W ramach przebudowy wykonano: 

1) branża drogowa: jezdnia z masy bitumicznej w ilości 2 054 m2; chodniki z kostki 

betonowej w ilości 861 m2; zjazdy i parkingi z kostki betonowej w ilości 861 m2; kanał 

technologiczny; 

2) branża sanitarna (kanalizacja deszczowa): sieć kanalizacji deszczowej PVC 400 w ilości  

226 m.b.; sieć kanalizacji deszczowej PVC 315 w ilości 112,5 m.b.; studnie betonowe  

DN 1200 w ilości 13 sztuk; studzienki ściekowe DN 500 w ilości 18 sztuk; 

3) branża elektryczna: usunięto kolizję istniejącego kable el z drogą układając nową linię 

kablową 15 kV XRUHAKXs 3x1x150 mm2 w ilości 3x240 m. 

 

ul. Rybacka - przed przebudową (własne) ul. Rybacka - po przebudowie (własne) 

teren e trakcie budowy boiska (własne) boisko po wybudowaniu (własne) 
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Przebudowa alejek parkowych w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego - koszt 

297 321,13 zł. Przebudowano alejki parkowe o długości 173,3 m.b. Na powierzchni 991,00 m2 

ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej Piccolo gr. 6 cm. 

Przebudowa ul. Ostrobramskiej - koszt 1 419 857,07 zł. Zrealizowane zostały roboty 

budowlane, w tym: 

1) branża drogowa: jezdnia z masy mineralno - asfaltowej w ilości 1541,65 m2; chodnik z 

kostki betonowej w ilości 690,55 m2; zjazdy i parkingi z kostki betonowej w ilości 642,17 

m2; parkingi z kostki kamiennej w ilości 418,75 m2; kanał technologiczny - studnie kablowe 

SKO 2g, SK w ilości 5 szt.; 

2) branża sanitarna (kanalizacja deszczowa): sieć kanalizacji deszczowej PRC 315 w ilości 

49,4 m.b.; sieć kanalizacji deszczowej PRC 250 w ilości 258,7 m.b.; przyłącza deszczowe do 

wpustów Ø 200 w ilości 48,6 m.b.; przyłącza deszczowe do wpustów Ø 160 w ilości  

24,13 m.b.; 

3) branża elektryczna: linia kablowa YAKXS 4 x 25 mm2 – 498,50 mb; słupy oświetleniowe 

aluminiowe h=6 m – 14 szt.; oprawy oświetleniowe LED – 15 szt.; 

4) mała architektura: ławki - 4 szt., stojaki na rowery - 3 szt., kosze na odpady - 4 szt. 

 

Park przed przebudową (własne) Park po przebudowie (własne) 

ul. Ostrobramska przed przebudową (własne) ul. Ostrobramska po przebudowie (własne) 
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Przebudowa toalety publicznej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu - koszt 

327 269,27 zł. Przebudowano budynek, którego powierzchnia zabudowy wynosi 45,00 m2; 

pow. użytkowa - 31,24 m2 a kubatura -128,00 m3. W budynku toalety z dachem kopertowym 

o nachyleniu połaci 20o znajdują się: 

1) toaleta dla kobiet - 3 oczka., powierzchnia użytkowa - 9,37 m2; 
2) przedsionek - powierzchnia użytkowa - 3,38 m2; 
3) toaleta dla osób niepełnosprawnych - 1 oczko, powierzchnia użytkowa - 5,55 m2 + przewijak;  
4) toaleta męska - 2 oczka + 1 pisuar, powierzchnia użytkowa - 7,41 m2; 
5) przedsionek - powierzchnia użytkowa 4,38 m2; 
6) pomieszczenie gospodarcze - powierzchnia użytkowa - 1,15 m2; 
7) instalacja wod.-kan., ogrzewania, elektryczna; 
8) zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej; 
9) wentylacja grawitacyjna. 

Dodatkowo przy budynku ustawiono elementy malej architektury: kosz na śmieci - 1 szt. oraz 

stojaki na rowery - 2 szt. 
 

 

 

 

 

 

 

Toaleta przed przebudową (własne) 

Toaleta po przebudowie (własne) 
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Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej - koszt 109 357,90 zł. W ramach zadania wykonano 

9 szt. miejsc postojowych. Powierzchnia wybudowanego parkingu z kostki betonowej i kratki 

parkingowej 171m², krawężniki – 37 m.b., obrzeża – 22 m.b., kabel energetyczny 24 m.b. 

 

 

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej - koszt 159 172,00 zł.  

Zdemontowano istniejącą sieć kanalizacji deszczowej o średnicy dn 200mm i wybudowano 

nowy kanał o średnicy dn 400mm i długości 64 m.b. 

 

Oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga 

publiczna - 43KDD) - koszt 62 323,32 zł. Wykonano oświetlenie drogi, w tym: 

1) 15 szt. słupów aluminiowych SAL-6E, anodowanych - inox, prostych, okrągłych o wys. 6m; 

2) 2 szt. słupów aluminiowych SAL-5E, anodowanych - inox, prostych, okrągłych o wys. 5m; 

prace przy rozbudowie parkingu (własne) parking po przebudowie (własne) 

prace podczas budowy kanału (własne) teren po realizacji inwestycji (własne) 
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3) 15 szt. opraw ulicznych Philips BGP281 LED-HB_740 II DM10 z możliwością ściemniania; 

4) 2 szt. opraw Philips do oświetlenia przejścia dla pieszych BGP281 LED84 DPR1; 

5) 2 szt. ostrzegaczy pulsacyjnych LED. 

 

 

Przebudowa ul. Słonecznej - koszt 520 469,25 zł. Przebudowano jezdnię o długości 118,22 

m.b. - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej - 749 m², chodniki z kostki betonowej - 282 m², 

zjazdy z kostki betonowej - 97 m², kanalizacja deszczowa - 273,05 m, sieć elektryczna- 98,79 

m, lampy oświetleniowe - 5 szt., kanał technologiczny. 

 

Przebudowa ul. Jaśminowej - koszt 665 168,89 zł. W ramach zadania wykonano: 

1) branża drogowa - przebudowa ulicy Jaśminowej, o dł. 106 m.b. + ciąg pieszy 67 m.b.: 
a) nowa nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 1080,00m2; 

ul. Słoneczna przed przebudową (własne) ul. Słoneczna po przebudowie (własne) 

oświetlenie po wybudowaniu (własne) 
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b) krawężnik betonowy - 308 m.b.; 
c) obrzeże betonowe - 161 m.b.; 
d) elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome); 
e) zagospodarowanie terenów zielonych. 

2) branża sanitarna: 
a) sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 ø315 mm - 114,44 m.b.; 
b) sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 ø200 mm -   24,34 m.b.; 
c) sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 ø160 mm -    98,50 m.b.; 
d) studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych ø1200 mm - 4 szt.; 
e) wpusty uliczne ø600 mm z osadnikiem - 3 szt. 

3) oświetlenie: 
a) słup aluminiowy o wys. 6 m - 7 szt.; 
b) oprawa oświetleniowa 47W, 6037 lm, 4000 oK - 7 szt.; 
c) sieć kablowa YAKXS 4x25mm2 - 151 m.b. 

 

Zakup i montaż czterech wiat przystankowych - koszt 145.251,32 zł. W ramach zadania 

zamontowano cztery wiaty przystankowe zlokalizowane przy ul. Koszalińskiej (2 wiaty), ul. 

Krzywoustego oraz ul. Mazowieckiej. 

ul. Jaśminowa przed przebudową (własne) ul. Jaśminowa po przebudowie (własne) 
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Remont ulicy Warcisława - koszt 371 959,87 zł. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię 

jezdni oraz wyremontowano kanalizacje deszczową. 

 

 
Przebudowa ul. Wierzbowej - koszt 375 651,45 zł. W ramach zadania wymieniono 

nawierzchnię jezdni, przebudowano chodniki oraz wyremontowano kanalizacje deszczową. 
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Modernizacja podwórka komunalnego przy Alei św. Jana Pawła II/Łopuskiego - koszt  

99 500,00 zł. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogi wewnętrznej oraz 

wykonano miejsca postojowe. 

 
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Trzebiatowskiej – koszt zadania 36 166,53 zł. W ramach 

zadania wykonano nową siłownie zewnętrzną.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6BB6CFFD-569C-4C45-909D-CF7A9AB90DAE. Przyjęty Strona 60



 

61 
 

Modernizacja ogrodzenia terenów rekreacyjnych na osiedlu Ogrody – koszt zadania 

115 620,00 zł. W ramach zadania wymieniono całość ogrodzenia wokół terenów 

rekreacyjnych. 

 

 
Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jedności Narodowej - koszt zadania 125 923,71 zł. W 

ramach zadania wykonano nowy ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną. 
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Wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych na terenach placów 

zabaw na osiedlu Ogrody, placu zabaw „MAJA” oraz Ogródku Jordanowskim. – koszt zadania 

72 570,00 zł.  
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DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK MIEJSKICH 

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych 

gminy. W Gminie Miasto Kołobrzeg zadania te w roku 2021 realizowane były przez  

m.in. spółki miejskie z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie: 

1) lokalnego transportu zbiorowego przez Komunikację Miejską sp. z o.o. (KM),  

100% udziałów Gminy Miasto Kołobrzeg; 

2) ochrony środowiska i przyrody przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska 

sp. z o.o. (MZZDiOŚ), 100% udziałów Gminy Miasto Kołobrzeg; 

3) zaopatrzenia w energię cieplną przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. (MEC), 100% 

udziałów Gminy Miasto Kołobrzeg; 

4) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.  (MWiK), 53,3% udziałów 

Gminy Miasto Kołobrzeg; 

5) gminnego budownictwa mieszkaniowego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego sp. z o.o. (KTBS), 100% udziałów Gminy Miasto Kołobrzeg; 

6) zarządzania portem morskim przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. (ZPM), 

100% udziałów Gminy Miasto Kołobrzeg. 

Nadzór nad spółkami sprawują rady nadzorcze, powołane przez zgromadzenie 

wspólników, którego uprawnienia wykonuje Prezydent Miasta Kołobrzeg. Działalność 

spółek oparta jest na przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie aktów 

założycielskich (umów) poszczególnych spółek. 

W 2021 roku spółki miejskie wypracowały następujące wyniki finansowe: 

w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie KM MWiK MEC MZZDiOŚ KTBS ZPM 

1. Przychody ogółem 14.037,6 56.877,0 48.055,9 56.065,4 11.252,9 11.916,1 

2. Koszty ogółem 22.833,0 56.644,3   46.854,9 53.273,7 9.461,4 11.636,3   

3. Wynik brutto - 8.795,4   232,7   1.201,0  2.791,8 1.791,5     279,8 

4. Podatek dochodowy - 116,4 893,2    720,6 - 2,8    

5. Wynik netto - 8.795,4 116,3 307,8            2.071,2    1.791,5    277,0 

Rentowność (3:2) -38,5% 0,4% 2,6%  5,2% 18,9%  2,4% 

Wywołany przez pandemię COVID-19 krajowy i ogólnoświatowy kryzys gospodarczy 

spowodował również w spółkach miejskich skumulowanie wszystkich negatywnych skutków, 

jakie wystąpiły w gospodarce. Podobnie, jak miało to miejsce w 2019 i 2020 roku, również  

w 2021 roku, w porównaniu do okresu przed pandemią, w niektórych Spółkach miejskich 

wystąpiło obniżenie przychodów, jak również znaczny wzrost kosztów, co w konsekwencji 

miało wpływ na wynik finansowy. W porównaniu do roku 2020, Spółki miejskie osiągnęły 

lepszy wynik finansowy, poprzez m.in. ograniczenie remontów i inwestycji do niezbędnego 

minimum oraz gospodarcze wydatkowanie kosztów. Ze względu na występującą inflację, 

pracownicy wszystkich Spółek otrzymali wyższe wynagrodzenie. Płynność finansowa we 

wszystkich Spółkach została utrzymana. 
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Wybrane inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez spółki miejskie w 2021 roku: 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. 

1) Modernizacja Nabrzeża Barkowskiego 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. w 2021 r. złożył wniosek o dofinansowanie 

zadania pn. „Modernizacja infrastruktury portowej pod potrzeby rozwoju rybołówstwa  

w Porcie Kołobrzeg”, na które Spółka w listopadzie 2021 r. otrzymała dofinansowanie 

z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Zakres prac jaki jest planowany przy realizacji 

niniejszej operacji obejmuje remont i przebudowę nabrzeża Barkowskiego o długości około 

168 mb. W ramach robót zostanie wykonany remont oczepu nabrzeża, montaż urządzeń 

odbojowych, gruntowny remont placu składowego o powierzchni około 11 800 m2, wykonanie 

ogrodzenia placu wraz z główną bramą wjazdową, wykonanie sieci energetycznej, 

wodociągowo – hydrantowej oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonane zostaną również 

elementy zagospodarowania terenu w postaci bram, hydrantów, elementów 

zabezpieczających latarnie, hydranty i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją  

z pojazdami. Realizacja operacji poprawi bezpieczeństwo, warunki postoju i obsługi jednostek 

rybackich oraz higienę pracy w miejscach wyładunku, a tym samym infrastruktura należąca do 

ZPM Kołobrzeg po tej stronie portu będzie w całości zrewitalizowana. 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 8 687 909,00 zł netto, co stanowi 100% kosztów 

realizacji operacji. 

2) Instalacja kosza do zbierania odpadów pływających 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg nawiązał współpracę z Fundacją MARE, która instaluje  

w bałtyckich portach kosze morskie wyławiające z wody śmieci. Kosz morski PortBin został 

zainstalowany w Porcie Kołobrzeg przy nabrzeżu Warzelniczym 3 na styku połączenia  

z nabrzeżem Solankowym. Takie działanie pozwoli ograniczyć wpływ tworzyw sztucznych na 

organizmy morskie poprzez wyłowienie odpadów zanim dotrą na dno morza i ulegną 

rozpadowi do mikroskopijnych cząsteczek. 
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W 2021 roku na terenie portu pojawiło szereg nowych atrakcji, które urozmaicają 

pobyt żeglarzy w porcie. Jedną z nich jest organizacja przewozu osób po wodach portowych 

oraz rzeki Parsęty – uruchomienie Tramwaju Wodnego. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim 

zainteresowaniem turystów, ale również i mieszkańców miasta. Tramwaj kursował przez 

ponad dwa miesiąc, przewożąc dziennie ok. 50-80 osób na trasie Port Jachtowy (Reduta 

Morast) - Port Rybacki - Rzeka Parsęta. W 2022 roku planowane jest ponowne uruchomienie 

atrakcji w okresie sezonu letniego. 

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o. 

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu w 2021 r. zakupiła 2 autobusy hybrydowe marki 

Solaris. Koszt inwestycji to 3 667 122,00 zł brutto, z czego dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego wyniosło 85%, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPOWZ 

2014-2020. Autobusy hybrydowe spalają do 1/3 mniej oleju napędowego niż silniki 

konwencjonalne, co bezpośrednio przedkłada się wysokość emisji spalin. 

 

 
Dodatkowo, Spółka, za kwotę ponad 30 tys. zł. uruchomiła wewnętrzny, 

autonomiczny system płatności kartą za przejazd. Kasowniki KRG 12, poprzez dodatkowy 

moduł płatności zbliżeniowych pełnią funkcję biletomatów, co ułatwia podróżującym zakup 

biletu. Sprzedaż biletów za pomocą środków elektronicznych od czasu uruchomienia płatności 

kartą wzrósł o 100%. 
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Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Kołobrzeg sp. z o.o. 

W 2021 r. spółka MZZDiOŚ wykonywała zadania własne Gminy Miasto Kołobrzeg w obszarze 

gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, sprzątania miasta oraz administrowania 

cmentarzem komunalnym. Zarząd Spółki podjął działania związane m.in. z: 

1) opracowaniem Analizy Organizacyjno-Finansowej na kolejne lata działalności; 

2) wyłonieniem Wykonawcy na kluczową inwestycję w zakresie gospodarki odpadami tj. 

modernizacji części mechanicznej Instalacji Komunalnej w Korzyścienku; 

3) remontem siatki ogrodzeniowej wokół kortów tenisowych i boiska wielofunkcyjnego na 

terenie Osiedla Ogrody przy ul. Żółkiewskiego; 

4) zagospodarowaniem części terenu podwórka znajdującego się przy budynku Al. Św. Jana 

Pawła II  34-35-36 w Kołobrzegu; 

5) wymianą nawierzchni alejek wraz z wykonaniem odwodnienia na Cmentarzu 

Komunalnym w Kołobrzegu; 

6) remontem bieżących nawierzchni terenów komunalnych oraz nawierzchni bitumicznych 

w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg; 

7) zbudowaniem 2 szt. kolumbarium do pochowania osób zmarłych po kremacji. Łączna 

ilość miejsc 60 nisz (zaznaczamy, że w jedno miejsce mogą być pochowane 2 osoby w 

urnach – rys. 1); 

 

Rys. 1. Kolumbarium do pochowania osób zmarłych po kremacji 

8) wybudowaniem 440 mb. nowych alejek o szerokości 3 m (łącznie 1 320 m2) wraz 

z odwodnieniem oraz miejscami pod śmietniki, stojakami na rowery, ławkami w ilości 

łącznie 56 m2 na utwardzonym podłożu z kostki betonowej – rys. 2); 

 
Rys. 2. Alejki na cmentarzu w Kołobrzegu 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6BB6CFFD-569C-4C45-909D-CF7A9AB90DAE. Przyjęty Strona 66



 

67 
 

Spółka w 2021 r. realizowała również zakupy inwestycyjne, w tym m.in.: 

1) ładowarka kołowa marki XCMG typ ZL50GV – koszt inwestycji 625 000,00 zł netto (rys.3); 

 
Rys. 3. Zdjęcie poglądowe ładowarka. Podwozie marki: XCMG; Typ/model: ZL50GV; Rok produkcji: 2021; silnik 

wysokoprężny z turbodoładowaniem, z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 162kW; udźwig 7 t 

2) pojazd typu bajaderka. Koszt inwestycji 126 585,36 zł netto (rys. 4); 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe pojazdu typu bajaderka. Podwozie marki: Peugeot; Typ/model: BOXER; Silnik wysokoprężny o poj. 2179 

cm3 i mocy 121 kW; poziom emisji spalin EURO6 AO. 

3) Zakupiony został ciągnik rolniczy ZETOR MAJOR CL 80 o wartości 128.500,00 zł netto. 

Podpisane zostały umowy na zakup trzech śmieciarek do odbioru odpadów. Dostawa 

pojazdów nastąpi w 2022 roku: 

➢ SCANIA/ZOELLER Tech P320 6x2/Medium X5 – wartość zamówienia 922 000,00 zł 

netto; 

➢ SCANIA/Terberg P320/OL19W – wartość zamówienia 785 000,00 zł netto; 

➢ SCANIA/Terberg P320/OL20W – wartość zamówienia 791 000,00 zł netto. 
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 W 2021 roku Spółka wyłoniła Wykonawcę na kluczową inwestycję w zakresie 

gospodarki odpadami tj. modernizacja instalacji komunalnej w Korzyścienku – inwestycja jest 

w trakcie realizacji. Koszt  42 558 tys. zł. brutto. Na inwestycję Spółka otrzymała unijne 

dofinansowanie w wysokości 13 mln zł w ramach RPOWZ 2014-2020. Pozostała kwota to 

kredyt zaciągnięty przez Spółkę, spłacany m.in. ze środków budżetu Miasta.  

W ramach tej Inwestycji powstanie zadaszona hala i boksy na odpady przez co Spółce 

uda się zminimalizować poziom hałasu oraz w znacznym stopniu ograniczyć oddziaływanie 

warunków atmosferycznych, które są jednym z głównych czynników przyczyniających się 

rozkładu materii organicznej zawartej w odpadach przed zdeponowaniem mas na składowisku 

odpadów i tym samym generujących uciążliwości zapachowe w okolicy. Jednak najważniejszą 

wartością dodaną Inwestycji jest znaczący postęp technologiczny w przetwarzaniu odpadów 

– zainstalowana zostanie nowa, zautomatyzowana linia do sortowania odpadów 

komunalnych, wyposażona między innymi w separator balistyczny, separatory metali 

żelaznych i nieżelaznych, a także separatory optyczne, co czyni ją jedną  

z najnowocześniejszych tego typu instalacji dostępnych na rynku. Obecnie Spółka dysponuje 

bardzo przestarzałą technologią przetwarzania odpadów, która liczy około 30 lat i nie jest 

dostosowana do aktualnych wymagań dotyczących przetwarzania odpadów, przez co Spółka 

nie może osiągać wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych. Nowa linia umożliwi segregowanie i przetwarzanie odpadów 

zbieranych w sposób selektywny, a także odpadów zmieszanych. Zakończenie Inwestycji 

planowane jest na grudzień 2022 r. Jednak z uwagi, że podłoże gruntowe, gdzie ma powstać 

Hala (grunt nienośny), organicznie zanieczyszczonym z wysokim poziomem wód gruntowych, 

termin zakończenia inwestycji może się nieznacznie wydłużyć. Inwestycja ta jest początkiem 

zmian na rzecz nowych technologii oraz obniżenia kosztów przetwarzania odpadów w Spółce 

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.  z o. o.  

Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg sp. z o.o. 

Miejska Energetyka Cieplna w 2021 r. wykonała m.in.: 

1) I etap modernizacji układu pompowego Ciepłowni Centralnej przy ul. Kołłątaja 3 – koszt 

719 300,00 zł; 

2) cztery układy do pomiaru pyłów w lejach elektrofiltrów poziomych, suchych 18/7, 

5/3x5/03 kotłów WR-25-014 SN – koszt 68 627,00 zł; 

3) modernizację sieci cieplnej K-9 do K-9/2, ul. Korzeniowskiego – koszt 294 222,72 zł; 

4) modernizację sieci cieplnej K-65 do K-68, dn. 250-200 mm, ul. Kupiecka – Koszalińska – 

koszt 260 577,77 zł; 

5) przyłącze cieplne do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Mazowiecka 

budynek B, C, D i E – koszt 238 767,85 zł; 

6) przyłącze cieplne do budynku EDS Strojny ul. Artyleryjska – koszt 44 172,14 zł; 

7) modernizację sieci cieplnej Osiedle Strzelecka – koszt 40 091,15 zł 

8) przyłącze cieplne do budynku mieszkalnego Al. Jana Pawła II 21-22 – koszt 36 333,80 zł; 

9) przyłącze do budynku Wyspa Solna dz. 428 i 429 obr. 11 przy ul. Solnej – koszt 30.767,28 

zł; 
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10) przyłącze cieplne do hotelu Solny ul. Fredry – koszt 25 777,05 zł; 

11) przyłącze cieplne do Holding Solny ul. Fredry – koszt 25 616,68 zł; 

12) budowę siedemnastu nowych węzłów cieplnych – koszt 968 401,45 zł; 

13) rozbudowę dwóch węzłów cieplnych o układ c.w.u. – koszt 37 629,84 zł; 

14) wizualizację 10 węzłów cieplnych umożliwiających zdalny monitoring parametrów pracy 

urządzeń – koszt 99.700,00 zł. 

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kołobrzeg sp. z o.o. 
Od roku 2019 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. rozpoczęło 

przygotowanie nowej wieloletniej inwestycji polegającej na wybudowaniu „Osiedla 

mieszkaniowego Witkowice-Kołobrzeg”. Spółka będzie zrealizować tę inwestycję  

w porozumieniu z Gminą Miasto Kołobrzeg. Inwestycja planowana jest na działkach gruntu  

o nr 644 o pow. 0,365 ha oraz 647 o pow. 2,2626 ha obręb 17, o łącznej powierzchni ok 2,62 

ha. Dla tego terenu jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Trzebiatowska 5”. Tereny te są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną  

z usługami. Osiedle Witkowice to 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają być 

zrealizowane w 3 etapach. W ramach I etapu wybudowane zostaną 4 budynki składające się  

z 124 lokali mieszkalnych o strukturze jedno, dwu i trzy - pokojowej. Do realizacji inwestycji 

Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. przystąpiło w marcu 2021 r. podpisując umowę z Generalnym 

Wykonawcą firmą WEGNER Sp. z o.o. Sp. komandytowa na „Zaprojektowanie osiedla 

Witkowice oraz wybudowanie I etapu”. Zakończyły się prace projektowe i Spółka uzyskała 

pozwolenie na budowę. W ramach I etapu powstaną cztery sześciokondygnacyjne budynki po 

31 mieszkań. Przewidziano kilka typów mieszkań różniących się ilością pokoi i ich układem. 

Będą to mieszkania jedno, dwu i trzy - pokojowe. Wszystkie budynki wyposażone będą w 

windy. W każdym z budynków lokale mieszkalne zlokalizowane na parterze będą dedykowane 

osobom niepełnosprawnym, ze wszystkimi udogodnieniami takimi jak szersze drzwi, niżej 

zamontowane klamki w oknach, bezprogowe przejścia pomiędzy pomieszczeniami oraz niżej 

usytuowane kontakty na ścianach. Ponadto łazienki zostaną wyposażone w udogodnienia dla 

osób niepełnosprawnych (uchwyty, poręcze itp.).   Do każdego z mieszkań na parterze będzie 

przynależny wygrodzony ogródek z utwardzonym tarasem, na który będzie prowadził 

bezprogowy wyjazd z lokalu mieszkalnego. Lokale wykończone będą „pod klucz” z pełnym 

wyposażeniem sanitarnym i kuchennym, wyposażone w ogrzewanie indywidualne za pomocą 

kotła gazowego dwu-funkcyjnego kondensacyjnego wraz ze zdalnym termoregulatorem oraz 

czujnikami monitorującymi stężenie gazu i tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych.  

W obrębie całego osiedla zaprojektowano sieć dróg wewnętrznych, chodników i miejsc 

parkingowych. Podczas I etapu powstaną 232 miejsca parkingowe, w tym 13 dedykowanych 

osobom niepełnosprawnym oraz 2 przeznaczone do „ładowania” samochodów z napędem 

elektrycznym. W pierwszym etapie powstanie plac zabaw, a w kolejnych boisko rekreacyjne  

i zewnętrzna siłownia. Cały teren będzie również dostosowany dla osób starszych  

i niepełnosprawnych. Wszystkie zjazdy będą bezkolizyjne, ciągi piesze wyposażone w płyty 

sensoryczne kierunkowe i ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedowidzących. Nie 

zabraknie również miejsc do odpoczynku, ławek, zieleni, wiat rowerowych oraz stojaków na 
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rowery. Zaprojektowano alejki spacerowe wśród ozdobnych krzewów i traw, a także kwiatów. 

Dzieci będą mogły spędzać czas na bezpiecznym placu zabaw. 

 
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  

I KANALIZACJI 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, będących w posiadaniu „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji”  

Spółka z o. o. w Kołobrzegu na lata 2021 – 2027 został wprowadzony uchwałą Rady Miasta 

Kołobrzeg nr XXIX/416/20 z dnia 04.11.2020 r. 

W ramach powyższego dokumentu, w roku 2021 na obszarze Miasta Kołobrzeg zostały 

wykonane inwestycje na łączną kwotę 4 319 014,00 zł. Inwestycje zostały wykonane bez 

środków zewnętrznych. Do największych zadań realizowanych przez MWiK w 2021 roku, 

zaliczyć można:  

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Dług./ilość 

Nakłady 

poniesione 

w 2021 r. [w zł] 

1 
Przebudowa sieci wod-kan w ul. Ostrobramskiej  

i Nowogródzkiej w Podczelu - rbm 
m W-420 199 450,65 

2 

Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 

ul. Wschodnia – Oczyszczalnia Ścieków Korzyścienko – 

dokumentacja techniczna 

m K-8470,5 32 926,83 
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3 
Budowa sieci wod-kan w ul. Obozowej, Wiktorowicza  

i Kolumba w Kołobrzegu - rbm 
m 

K-299,8 

W-1030 
510 113,64 

4 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Drzymały  

i Strzeleckiej w Kołobrzegu – dokumentacja techniczna 
m W-457,5 15 900,00 

5 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jedności 

Narodowej w Kołobrzegu – dokumentacja techniczna 
m 

K-299,8 

W-1030 
12 113,82 

6 

Przebudowa sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami w ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu – 

dokumentacja techniczna 

m W-200 4 800,00 

7 

Przebudowa sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami w ul. Gdańskiej i Poznańskiej  

w Kołobrzegu – dokumentacja techniczna 

m W-322 7 000,00 

8 
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Aniołów Stróżów 

w Kołobrzegu – dokumentacja techniczna 
m K-150 7 000,00 

9 

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  

w ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu – dokumentacja 

techniczna 

m W-374 16 000,00 

10 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej  

w Kołobrzegu – dokumentacja techniczna 
m W-576 16 000,00 

11 
Uzbrojenie terenów w pasie nadmorskim – 

dokumentacja techniczna 
m 

K-231 

W-232 
12 220,00 

12 
Modernizacja oczyszczalni ścieków  

w Korzyścienku - poprawa gospodarki osadowej 
  3 403 609,07 

13 
Modernizacja hali warsztatowej – instalacji Grzewczej 

– ul. Artyleryjska 3 w Kołobrzegu 
  54 880,00 

14 Budowa GIS z opomiarowaniem sieci rbm kpl. 1 27 000,00 

RAZEM 4 263 834,01 
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ŚRODOWISKO 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KOŁOBRZEG NA LATA 

2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Kołobrzeg na lata 2019-2022 z perspektywą 

na lata 2023-2026 reguluje uchwała nr IX/120/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja  

2019 r. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej  

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program 

Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem 

spajając wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody. 

Program Ochrony Środowiska w treści zawiera następujące główne elementy: 

1) ocenia i analizuje stan środowiska przyrodniczego w podziale na obszary: 

➢ ochronę klimatu i jakości powietrza, 

➢ zagrożenia hałasem, 

➢ pola elektromagnetyczne, 

➢ gospodarowanie wodami, 

➢ gospodarkę wodno-ściekową, 

➢ zasoby geologiczne, 

➢ gleby, 

➢ gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,  

➢ zasoby przyrodnicze, 

➢ zagrożenia poważnymi awariami. 

2) cele i powiązania przyjętych celów środowiskowych z dokumentami strategicznymi rangi 

krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Przyjęte do realizacji w ramach POŚ 

kierunki działań dotyczą: 

➢ zmniejszenia powierzchniowej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

➢ zmniejszenia liniowej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

➢ zmniejszenia punktowej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

➢ ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego, 

➢ ograniczenia emisji pól elektromagnetycznych, 

➢ ograniczenia zasięgu i skutków podtopień, powodzi i suszy, 

➢ ograniczenia poboru i strat wody, 

➢ ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód, 

➢ rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

➢ ograniczenia presji związanej z wydobyciem kopalin, 

➢ ochrony gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa oraz innych sektorów 

gospodarki, 

➢ racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, 

➢ racjonalnej gospodarki odpadami innymi niż komunalne (powstającymi w sektorze 

gospodarczym), 

➢ ochrony obszarów i gatunków cennych pod względem przyrodniczym, 
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➢ ochrony zasobów leśnych, 

➢ ochrony walorów przyrodniczych obszarów zurbanizowanych, 

➢ zmniejszenia zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii. 

3) opisano również możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska, opisano system realizacji Programu, który opiera się na 

sporządzaniu raportów z wykonania zaplanowanych zadań (w cyklach 2-letnich) oraz 

wskazano rozwiązania służące ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko 

zaplanowanych do realizacji inwestycji. 

W ramach POŚ co dwa lata wykonywany jest raport z realizacji programu. Raport 

stanowi osobny dokument, który przedstawiany jest Radzie Miasta. Na sesji Rady Miasta 

Kołobrzeg w dniu 29 września 2021 r. raport został przedstawiony radnym. W raporcie  

z realizacji działań POŚ za analizowanym okresie na terenie Miasta Kołobrzeg realizowano 

szereg zadań wpływających na poprawę stanu poszczególnych komponentów środowiska 

przyrodniczego.  

Do najważniejszych zrealizowanych zadań nie będących przedmiotem wykonanej w roku 

2021 aktualizacji POŚ, a wykonanych w roku 2021 zaliczyć należy:  

1) termomodernizacje budynków przy ulicy Wschodniej – dofinansowanie Gminy Miasto 

Kołobrzeg do prac związanych z usuwaniem azbestu; 

2) wymiana oświetlenia Alei Nadmorskiej; 

3) projekt oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bałtycka – ul. Rybacka – ul. Wylotowa 

(rozpoczęcie prac budowlanych wykonania oświetlenia etap I); 

4) projekt oświetlenia terenu przy al. I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu;  

5) wymiana infrastruktury oświetleniowej i kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy 

ulicy Rybackiej; 

6) wymiana infrastruktury oświetleniowej i kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy 

ulicy Ostrobramskiej; 

7) budowa infrastruktury oświetleniowej w ramach przebudowy ulicy Morawskiego; 

8) wymiana infrastruktury oświetleniowej w ramach przebudowy ulicy Słonecznej; 

9) budowa infrastruktury oświetleniowej i kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy 

ulicy Jaśminowej; 

10) wymiana infrastruktury kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Warcisława; 

11) wymiana infrastruktury kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Wierzbowej. 

Poza zadaniami inwestycyjnymi na terenie miasta Kołobrzeg realizowano również 

w szerokim zakresie m.in. następujące prace i czynności w ramach bieżących interwencji: 

1) kontrola podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiskowa w zakresie 

przestrzegania udzielonych pozwoleń, koncesji, decyzji; 

2) utrzymanie i pielęgnacja obszarów zieleni urządzonej; 

3) prowadzenie postępowań z zakresu wycinki drzew i krzewów; 

4) utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk 

odpadów; 
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5) demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; 

6) prowadzenie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

7) konserwacja i utrzymanie wód oraz budowli i urządzeń wodnych; 

8) prowadzenie edukacji ekologicznej; 

9) remonty sieci wodno-kanalizacyjnej; 

10) remonty i rozbudowa sieci ciepłowniczej; 

11) remonty dróg; 

12) remonty i rozbudowa sieci gazowniczej. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg został przyjęty uchwałą 

Rady Miasta Kołobrzeg nr XIV/152/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg. Plan jest 

dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski  

i wynika z Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Głównym celem Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej jest osiągnięcie celów strategicznych określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym, tj.: 

1) redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

2) zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

3) redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

Zakres Planu określony wg wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej obejmuje m.in.: 

1) wskazanie celów strategicznych i szczegółowych; 

2) opis stanu obecnego; 

3) identyfikację obszarów problemowych; 

4) wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla; 

5) działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem wraz  

ze wskaźnikami monitorowania. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg został przygotowany na lata 

2015-2020 i obejmuje wszystkie sektory oraz podmioty będące producentami i odbiorcami 

energii. W ramach wcześniejszego planu Gmina Miasto nadal realizuje zadania w roku 2021, 

tj.: 

1) wymiana sposobu ogrzewania poprzez dotacje celowe wymiany źródeł ciepła  

złożonych zostało 11 wniosków z czego 9 zadań zostało zrealizowanych i rozliczonych 

na łączną kwotę 45.751,34 PLN; 

2) działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców poprzez 

przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji np. „Godzina dla Ziemi”, rozpowszechnianie 

ogłoszeń o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła; 

3) wymiana bieżąca oświetlenia starego typu na ternie miasta na oświetlenie nowego 

typu chrakteryzujące się mniejszym zużyciem prądu. 
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PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI 

Gmina Miasto Kołobrzeg objęła gminnym systemem gospodarki odpadami odpady 

powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach 

w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Odpady komunalne są odbierane od mieszkańców zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, opartym o minimalne i maksymalne częstotliwości wskazane  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Ilości 

odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców z obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg 2021 

rok w tonach przedstawia poniższa tabela: 

Kod odpadu Rodzaj Odpadu 
Masa 

[ton] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1 217,99 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1 218,36 

16 01 03 Zużyte opony 11,68 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  23,06 

20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 2 995,30 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 754,01 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 6 539,38 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 333,66 

SUMA 15 093,44 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg 

Od 01 września 2020 roku mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów. Najwięcej 

odbieranych jest odpadów o kodzie 20 03 01, czyli niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, 

komunalnych, pomimo tego można zauważyć, że w 2021 procentowy udział odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny do odpadów gromadzonych w sposób 

zmieszany wyniósł 56% do 44% i jest to wskaźnik wyższy od wskaźnika z 2020 r., który wynosił 

55% do 45%. 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

2019 2020 2021

51% 45% 44%49% 55% 56%

Udział odpadów komunalnych w latach 2019-2021

 odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 odpady komunalne gromadzone w sposób selekywny
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Urząd Miasta Kołobrzeg w każdym roku kalendarzowym organizuje zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych oraz ZSEiE u źródła, czyli bezpośrednio od mieszkańców. Od 2013 roku 

organizowane były dwie zbiórki rocznie. W roku 2021 przeprowadzono wzorem lat ubiegłych 

cztery zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Łącznie zebrano 368,40 Mg, w tym odpadów 

wielkogabarytowych 333,66 ton, ZSEiE 23,06 ton i opon zużytych 11,68 ton. Poniższy wykres 

przedstawia ilość odpadów komunalnych odebranych od 1 mieszkańca w latach 2013-2021  

w kg (bez odpadów z nieruchomości niezamieszkałych i odpadów zebranych w PSZOK). 

Źródło: Opracowanie własne 

Należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 wynosiły 

15 790 507,93 PLN. Wpływy na koniec 2021 roku wyniosły 11 877412,93 PLN.  Zaległości  

w tym okresie wyniosły 277 573,29 PLN. W ramach prowadzonych postępowań 

windykacyjnych wystawiono 751 upomnień na łączną kwotę 391 775,95 PLN. Organ 

podatkowy podejmuje działania polegające na ściąganiu należności poprzez wystawianie 

upomnień i wszczynanie egzekucji. W 2021 roku wystawiono 167 tytułów wykonawczych na 

łączną kwotę 87 521,38 PLN. Prowadzone są działania informacyjne  

w formie powiadomień SMS wysłano w 2021 roku 358 powiadomień. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

282,5
266,8

275,6

298,7
309,6 314,7 321,6

311,72

282,08

M
as

a 
w

 k
g

Lata

Ilość odpadów komunalnych odebranych 
od 1 mieszkańca w latach 2013-2021 w kg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6BB6CFFD-569C-4C45-909D-CF7A9AB90DAE. Przyjęty Strona 76



 

77 
 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 

Zadanie Wydatki  

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych 
7 516 947,37 zł  

Odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła 77 343,93 zł  

Zagospodarowanie odpadów komunalnych  6 868 111,13 zł  

Kampania informacyjna 40 634,40 zł  

Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 399 599,52 zł  

Razem 14 902 636,35 zł  

Koszty administracyjne, w tym: 

Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 366 504,79 zł  

Razem 366 504,79 zł  

Koszty utrzymania i obsługi system MSM 15 998,40 zł  

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków 30 949,78 zł  

Utrzymanie i rozbudowa pojemników podziemnych 103 838,79 zł  

Razem 150 786,97 zł  

Pozostałe koszty; opłata licencyjna programów GOMiG Odpady i ESS oraz 

aktualizacja oprogramowania i drukowanie deklaracji 
150 802,88 zł  

Wydatki majątkowe 155 629,36 zł 

OGÓŁEM 15 726 360,38 zł  

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest wyższy od 

wpływów z tytułu należności od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

o 3 848 947,45 PLN. 
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Źródło: Opracowanie własne 

Procentowy udział kosztów funkcjonowania systemu w roku 2021: 

Źródło: Opracowanie własne 
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU 

Zgodnie z art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt, Rada Miasta Kołobrzeg zobowiązana jest 

corocznie do dnia 31 marca, do określenia w drodze uchwały, programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego  

z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Przygotowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Kołobrzegu w 2021 roku, obejmował swoim zakresem 

realizację następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

9) zakup karmy dla zwierząt. 

 

 

Na realizację powyższych zadań w 2021 r. wydatkowano kwotę 680 589,32 zł. 
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EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, PROMOCJA 
POLITYKA EDUKACYJNA 

Celem polityki edukacyjnej Miasta Kołobrzeg jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  

i wychowania. Dążeniu do tego celu towarzyszy:  

1) tworzenie elastycznego systemu edukacyjnego, reagującego na oczekiwania i potrzeby 

uczniów, prowadzącego do wyrównywania szans edukacyjnych; 

2) podnoszenie poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej poprzez stwarzanie warunków 

do doskonalenia zawodowego i dokształcanie; 

3) tworzenie lokalnych programów i projektów oraz aktów prawnych uruchamiających 

mechanizmy wyrównywania szans edukacyjnych kołobrzeskich uczniów; 

4) tworzenie miejskich standardów edukacyjnych, stałe monitorowanie i ewaluacja jakości 

świadczonych usług edukacyjnych; 

5) organizowanie pomocy uczniom osiągającym najsłabsze wyniki w nauce i uczniom  

z niepełnosprawnościami; 

6) tworzenie warunków do pełnego rozwoju uczniów wybitnie zdolnych; 

7) dostosowanie sieci przedszkoli do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.  

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg funkcjonowały publiczne 

i niepubliczne placówki oświatowe. Gmina Miasto Kołobrzeg była organem prowadzącym dla 

8 przedszkoli publicznych, 8 szkół podstawowych. 

Stan organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 

szkolnym 2020/2021 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Ogółem W tym 
niepełnosprawne  

Ogółem 
W tym 

integracyjne 

Przedszkola miejskie 1084 50 55 10 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 

248 10 11 1 

Razem 1332 60 66 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.  

 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/ 2021 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Ogółem w tym o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

Ogółem 
W tym 

integracyjne 

Szkoły podstawowe 3571 176 194 26 

Razem 3571 176 194 26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. 
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Stan organizacji placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę 

Miasto Kołobrzeg w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Ogółem 
w tym o specjalnych 

potrzebach 
edukacyjnych 

Ogółem 
W tym 

integracyjne 

Przedszkola niepubliczne 325 33 19 2 

Niepubliczny punkt 
przedszkolny                    

28 5 1 0 

Prywatna Szkoła 
Podstawowa                     

„Morska Kraina 

128 4 8 0 

Razem 481 42 28 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.  

 
Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu zawodowego. 

Nauczyciele 

Ogółem Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

653 12 10 162 131 338 

Struktura 
zatrudnienia wg 
stopnia awansu 

zawodowego 

1,83% 1,53% 24,81% 20,06% 51,77% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.  
 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów 
Wyszczególnienie J. polski Matematyka J. angielski J. niemiecki 

Gmina Miasto Kołobrzeg 57% 44% 70% 68% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

W roku szkolnym 2020/2021 po raz trzeci odbyły się egzaminy ósmoklasistów. Pomimo 

pandemii koronawirusa egzamin ośmioklasisty odbył się w pierwotnie założonym terminie.  

W porównaniu ze średnimi wynikami w Województwie Zachodniopomorskim wyniki  

z egzaminu z języka polskiego były na wyższym poziomie w szkole: SP 1, SP 3, SP 6 i SP 7. Wyniki 

z egzaminu z matematyki osiągnęły wyższy poziom niż w województwie w Szkole Podstawowej 

nr: 1, 3, 4, 6 i 7. Egzamin z języka angielskiego ponad przeciętny wynik w województwie 

osiągnęli uczniowie w Szkole Podstawowej nr: 1, 3, 4, 6 i 7. Uczniowie, którzy zdecydowali się 

zdawać egzamin z języka niemieckiego osiągnęli najwyższe wyniki w Szkole Podstawowej nr: 

1, 3, 4 i 6. 

Realizowane innowacje w obszarze edukacji: 

1) Innowacyjne metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci  

z Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałami integracyjnymi, Miejskiego Przedszkola 
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Integracyjnego nr 6, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 – metoda terapii 

sensorycznej przeznaczona dla dzieci z opóźnieniem/zaburzeniami rozwoju mowy,  

ze specyficznymi trudnościami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), 

z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego; metoda współtowarzysząca terapii 

logopedycznej - MAKATON – wykorzystanie symboli graficznych i gestów do sygnalizacji 

swoich potrzeb i zainteresowań. 

2) Innowacja pedagogiczna wg pedagogiki M. Montessori – od roku 2000 w Przedszkolu 

Miejskim nr 3, polega na współpracy ze sobą dzieci młodszych i starszych, na rozwijaniu  

u dzieci samodzielności, koncentracji, dokładności i wytrwałości oraz na indywidualnym 

toku rozwoju dziecka. 

3) Innowacyjna Koncepcja Pracy Metodą Planu Daltońskiego – Przedszkole Miejskie nr 2, 

Przedszkole Miejskie nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9 - edukacja daltońska nie jest gotową 

metodą postępowania jest koncepcją i polega na metodzie indywidualnej pracy dzieci. 

Daltoński model jest elastyczny, dopasowuje się do miejsca i czasu, podlega zmianom, które 

zależą od dzieci, nauczyciela i potrzeb. Nauczyciel stwarza warunki dziecku do jego rozwoju 

przez organizację przestrzeni edukacyjnej. Taka strategia pedagogiczna pozwala dziecku 

osiągnąć pewność siebie oraz budować poczucie własnej wartości. 

4) Innowacyjny system pracy zespołowej dla nauczycieli – Scrum – Przedszkole Miejskie nr 2, 

Przedszkole Miejskie nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 9 - realizowany w zakresie rocznego planu 

wychowawczego i nadzoru pedagogicznego. Polega głównie na organizacji pracy zespołom 

nauczycieli w trakcie realizacji uroczystości, imprez i innych zadań wynikających z planu, 

aby przebiegały one sprawnie, terminowo i angażowały cały zespół nauczycieli.   

5) Program powszechnej dwujęzyczności "Dwujęzyczne dzieci" – dzieci ze wszystkich 

przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kołobrzegu 

- grupy 3 i 4 latków realizują projekt dwujęzyczności, który równoległe do języka ojczystego 

naucza języka angielskiego. Do codziennych zajęć włączeni są do współpracy rodzice, którzy 

utrwalają z dziećmi słownictwo w domu. 

6) Innowacyjny Projekt „Marsz po zdrowie” z wykorzystaniem sprzętu do Nordic Walking – 

dzieci 6 letnie z Przedszkola Miejskiego nr 10 - projekt polega na przeszkoleniu dzieci  

i rodziców przez specjalistów a następnie wspólne spacery i wycieczki. Zajęcia z kijami 

Nordic Walking odbywają się w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu jak i popołudniami czy 

w dni wolne od pracy – soboty.  Spacery i treningi odbywają się na plaży, na ścieżkach 

zdrowia i w parku.  

7) Innowacyjne programy propagujące zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, rozwijające 

postawy patriotycznych - dzieci z przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych w Kołobrzegu - kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec 

zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, wyrabianie przyzwyczajeń  

i nawyków zdrowego stylu życia, propagowanie i przedstawianie propozycji dzieciom  

i rodzicom aktywnego czasu wolnego, zdrowego żywienia – nauka przygotowywania  

i spożywania zdrowych posiłków, propozycje ćwiczeń, zabaw ruchowych, układów 

tanecznych. 
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Sukcesy uczniów 

Uczniowie szkół podstawowych swoje zainteresowania rozwijali w wielu dziedzinach, 

podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach, 

osiągając wiele sukcesów, za co zostali wyróżnieni nagrodami Prezydenta Miasta i dyrektorów 

szkół. Sukcesy uczniów są miarą ich pracy i talentu, rozwijanych na zajęciach pozalekcyjnych, 

finansowanych z budżetu miasta. Nie byłyby jednak możliwe bez zaangażowania nauczycieli  

i rodziców, a także bez współpracy z działającymi w mieście stowarzyszeniami i klubami 

sportowymi. Osiągnięcia laureatów konkursów i finalistów olimpiad przedmiotowych 

skutkowały przyznaniem 130 Nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz przyznaniem 205 

nagród dyrektorów szkół. Prezydent Miasta przyznał nagrody I i II stopnia. W poszczególnych 

szkołach uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, za wzorowe zachowanie, za udział  

w konkursach przedmiotowych zostały przyznane również wartościowe nagrody rzeczowe  

w postaci książek, przyborów szkolnych, dyplomów. 

Współpraca przedszkoli/szkół z partnerami zagranicznymi lub organizacjami 

pozarządowymi. 

W roku szkolnym 2020/2021 z uwagi na obostrzenia wprowadzone pandemią COVID-19, 

zajęcia lekcyjne oraz zaplanowane przedsięwzięcia z partnerami zagranicznymi odbywały się 

zdalnie, z wykorzystaniem technologii multimedialnej. 

1) współpraca ze szkołami partnerskimi za granicą: Macedonia, Włochy, Portugalia, Francja, 

Niemcy, Hiszpania, Ukraina -Lwów, (realizacja programu ERASMUS w Szkole 

Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr  9) - Erasmus+ to program Unii Europejskiej 

dotyczący edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Zaplanowany jest na 7 lat, od roku 2014 

do 2021. Możliwe jest finansowanie projektów mobilności pracowników szkół  

i partnerstw międzynarodowych. Całe klasy lub grupy uczniów mogą wyjechać do szkół 

partnerskich, a indywidualni uczniowie mogą spędzić dłuższy czas na nauce w szkole za 

granicą; 

2) współpraca z Dalton International – międzynarodową organizacją daltońską w Holandii – 

Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 8 – udział w telekonferencjach  

i webinariach w ramach realizacji w placówkach Pracy Metodą Planu Daltońskiego; 

3) praca na rzecz Hospicjum w Kołobrzegu – praca w ramach wolontariatu - uczniowie 

wszystkich szkół podstawowych w Kołobrzegu; 

4) współpraca z PCK, CARITAS, UNICEF – uczniowie szkół podstawowych – udział  

w konkursach dotyczących krwiodawstwa, wirusa HIV, AIDS; przyłączanie się do akcji 

zbiórki żywności dla najbiedniejszych mieszkańców w okresie świątecznym; 

5) współpraca z Muzeum Oręża Wojska Polskiego – uczniowie szkół podstawowych – udział 

w konkursach organizowanych przez muzeum; 

6) współpraca ze Stowarzyszeniem KROPKA wolni od uzależnień - uczniowie szkół 

podstawowych – udział w konkursach organizowanych przez stowarzyszenie; udział 

uczniów w webinariach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom. 
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Projekty edukacyjne. 

Gmina Miasto Kołobrzeg w roku 2021 realizowała dwa projekty edukacyjne: 

1) Projekt „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH/GESUNDE KINDER IN GESUNDE 

KOMMUNEN” współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Program Współpracy INTERREG VA 

Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Celem projektu jest wdrożenie 

transgranicznego programu edukacyjnego, promującego zdrowy styl życia wśród dzieci, 

które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęły naukę w I klasach szkół podstawowych  

na terenie czterech gmin województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto 

Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Gmina Stepnica, Gmina Goleniów) oraz II klasach szkół 

podstawowych z Miasta Schwedt/Odrą. Opiekę naukową i szkoleniową na realizacją 

projektu pełni Europejska Akademia Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii (ESAB)  

z siedzibą w Poczdamie, która jest również partnerem projektu. Aktualna całkowita 

wartość projektu: 1 824 095,49 EUR, z tego: 

➢ dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego – 1 550 481,15 EUR; 

➢ środki własne partnerów projektu – 273 614,34 EUR. 

Wartość projektu realizowana bezpośrednio przez Gminę Miasto Kołobrzeg wynosi 

460 330,00 EUR, z tego: dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego – 391 280,50 EUR, a środki własne Gminy Miasto Kołobrzeg 

to kwota 69 049,50 EUR. Czas realizacji projektu: od 1.09.2017 r. do 30.06.2022 r. Gmina 

Miasto Kołobrzeg projekt zakończyła w czerwcu 2021 r. W ramach projektu były prowadzone 

zajęcia sportowe i zajęcia tematyczne ciało/odżywianie/ruch, a także został zakupiony sprzęt 

sportowy dla szkół o wartości 53 642,72 zł, wyposażenie do sal dietetycznych o wartości 

124 151,87 zł oraz powstało 6 placów zabaw przy szkołach podstawowych za kwotę 

886 749,69 zł.   

Zajęcia sportowe dla uczniów były realizowane od II. 2018 r. do połowy III.2020 r., kiedy  

to zostały zawieszone z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Na krótko zajęcia zostały 

wznowione w okresach powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach, tj. w m-cu IX  

i X.2020 r. i V i VI.2021. Liczba uczniów, klas, zrealizowanych godzin i nauczycieli prowadzących 

zajęcia w poszczególnych latach szkolnych przedstawia się następująco: 

Rok szkolny 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

uczniowie 292 292 291 279 

klasy 15  15 15 15 

godziny  540 979 739 160 

nauczyciele 18 21 32 14 

Ogółem zostało zrealizowanych 2418 godzin zajęć sportowych. 
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Zajęcia sportowe w ramach projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”. 

 
Zajęcia sportowe w ramach projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”. 

Zajęcia tematyczne ciało/odżywianie/ruch były prowadzone przez podmiot zewnętrzny. 

Ogółem zostało zrealizowanych 233 godziny zajęć. Na zajęciach tych była poruszana m.in. taka 

tematyka jak: 

1) kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, 

2) czy istnieją zdrowe słodycze, 

3) złudna dawka energii – wpływ energetyków na organizm, 

4) dbam o swoje kości i zęby – pij koktajle, 

5) moje II śniadanie, 

6) gdzie ja znajdę witaminy.  
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Zajęcia odbywały się w formie pogadanek, ale także warsztatów, podczas których uczniowie 

przygotowywali zdrowe sałatki i soki. Dla rodziców były prowadzone konsultacje w zakresie 

zdrowego żywienia.  

 

 
Zajęcia tematyczne ciało/odżywianie/ruch w ramach projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”. 
W Gminie Miasto Kołobrzeg projekt został zakończony w czerwcu 2021 r.  

2) Projekt "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH – rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, 

w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym  

z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg”. Celem projektu jest 

upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym  

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zaplanowane 

zadania w ramach projektu to: 

➢ utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  

w istniejących przedszkolach i w szkole podstawowej; 

➢ utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci  

z niepełnosprawnościami w nowobudowanym przedszkolu przy ul. Radomskiej; 

➢ dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego lub realizacja 

dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku  

z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym; 

➢ rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 

dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (hipoterapia, dogoterapia, metoda 

TOMATISA - program stymulacji neurosensorycznej); 
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➢ finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym zakresie kompetencji 

kluczowych – nauka języków obcych, nauka programowania, kompetencji społecznych, 

matematycznych, dostosowanych do wieku i możliwości; 

➢ doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ośrodków 

wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi przedszkolnymi, w tym  

w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Realizatorami projektu są wszystkie Przedszkola Miejskie oraz Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła 

Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 9. Wartość projektu to 3 717 605,00 zł., 

dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 150 700,00 zł, projekt realizowany jest od 1 lipca 

2020 r. i zakończy się 31 sierpnia 2022 r. 

 
Zakup robotów Photon do nauki programowania dla Przedszkola Miejskiego nr 7. Photon jest pierwszym na 

świecie robotem, który rozwija się razem z dzieckiem. Jego umiejętności są ściśle powiązane z tym, czego 

nauczyło się dziecko. Zakup ze środków projektu „Przedszkola dla wszystkich”. 

 
Zajęcia z robotyki w Przedszkolu Miejskim nr 10 z wykorzystaniem robota Photon. Zakup ze środków projektu 

„Przedszkola dla wszystkich”. 
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Zajęcia „Kuchenkowo – zdrowo jemy - nie tyjemy” w Przedszkolu Miejskim nr 7 i w Przedszkolu Miejskim nr 10. 

Zakup szatkownicy do owoców i warzyw, fartuchów oraz przyborów kuchennych ze środków projektu 

„Przedszkola dla wszystkich”. 

KULTURA 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁOBRZEGU  

W pierwszej połowie roku 2021 MBP realizowała zadania z zakresu promocji  

i upowszechniania czytelnictwa głównie w strefie on-line. Do końca maja wszelkie wydarzenia 

i promocja odbywały się w strefie wirtualnej (Facebook).  Były to posty promujące bibliotekę  

i jej zbiory, wydarzenia realizowane na żywo, montowane materiały filmowe i audycje 

radiowe, formy o charakterze hybrydowym. Dopiero od czerwca, po zniesieniu części 

ograniczeń epidemicznych, MBP rozpoczęła realizację imprez z udziałem publiczności, które 

odbywały się w plenerze przy bibliotece, w nowo utworzonej strefie wypoczynku. Od września 

realizowano wydarzenia wewnątrz budynku z zachowaniem zalecanych obostrzeń. 

Ogółem w MBP odbyło się 213 wydarzeń, w których uczestniczyły 4883 osoby (frekwencja bez 

uczestników akcji społecznych oraz działań on-line nie realizowanych na żywo). 

Przeprowadzono 188 imprez stacjonarnych, 14 wydarzeń wirtualnych (spotkania autorskie, 

spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki; lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy),  

3 akcje społeczne (zbiórki na rzecz pomocy zwierzętom) oraz 8 działań cyklicznych - filmy na 

FB (m.in. Herstorie; Biblioteczny off; bajkowe poranki; spotkanie o autyzmie, o przemocy, 

czytanie „Kubusia Puchatka”). 

  
Projekt „Kolorowe wakacje” (zdjęcia z archiwum MBP) 
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Działania stacjonarne dla dzieci 

KOLOROWE WAKACJE – różnorodne zajęcia edukacyjno-zabawowe, podczas których 

prezentowano nowości oraz inne książki do wypożyczenia: 

1) spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą, autorem m.in. powieści dla dzieci, rysownikiem – 

humorystą; 

2) zajęcia plastyczne – warsztaty wykorzystujące różne materiały i techniki plastyczne; 

3) spektakle teatralne; 

4) spotkania i warsztaty edukacyjne: 

➢ „Gorąca chemia” i „Ciekły azot”; 

➢ pokaz karate w wykonaniu kołobrzeskiego  Klubu Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI; 

➢ spotkanie z policjantami z Komendy Policji w Kołobrzegu; 

➢ warsztaty teatralne - zajęcia dla dzieci z wiedzy o teatrze i pracy aktora; 

➢ warsztaty animacji Klauni Kulki - składały się z części artystycznej oraz zajęć 

realizowanych metodą pedagogiki zabawy; 

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNEJ AKADEMII DZIECIĘCEJ: 

1) bajkowe poranki dla dzieci w wieku przedszkolnym – czytanie bajek oraz tematyczne 

zajęcia plastyczne z pomocą rodziców – organizowane na żywo w Bibliotece i/lub 

hybrydowo online; 

2) biblioteczne spotkania z literaturą – zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, w tym 

podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego;  

3) zajęcia biblioterapeutyczne;  

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE – CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

1) spotkanie z Dorotą Sumińską – dziennikarką, lekarzem weterynarii i autorką poczytnych 

książek;  

2) spotkanie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek podróżniczych i historycznych dla 

dzieci;  

3) spotkanie z Katarzyną Wasilkowską, autorką książek dla przedszkolaków i dla dzieci 

starszych;  

4) spotkanie z Izabellą Klebańską – literacko-muzyczne spotkanie z autorką zabawnych 

książek dla najmłodszych, otwierające dzieciom drzwi do świata muzyki; 

5) spotkanie z Grzegorzem Kasdepke - wyróżnionym Orderem Uśmiechu, autorem znanych 

i lubianych książek dla dzieci; 

6) spotkanie z Dorotą Combrzyńską – Nogala, autorką książek wielokrotnie nagradzanych  

i wpisanych na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej; 
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7) spotkanie autorskie – profilaktyczne z Mariuszem Kurcem. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie z Michałem Gołkowskim (zdjęcie z archiwum MBP) 

Działania stacjonarne – dla dorosłych 

SPOTKANIA AUTORSKIE:  

1) spotkanie autorskie z dr. Jackiem Jekielem połączone z wykładem historyczno-

patriotycznym wokół książki "Józef Gabriel Jęczkowiak"; 

2) spotkanie autorskie z Joanną – Bator, polską pisarką i publicystką;  

3) spotkanie autorskie z Dorotą Kotas – przedstawicielką młodego pokolenia nagrodzoną 

za debiut literacki "Pustostany"; 

4) spotkanie z Aleksandrą Florkowską, 18-latką, zmagającą się od trzech lat z anoreksją. 

Swoją bardzo osobistą i trudną historię opowiedziała w bibliotece na dwóch 

spotkaniach dla dorosłych i młodzieży; 

5) spotkanie z Dorotą Milli – kołobrzeżanką, autorką powieści obyczajowych; 

6) spotkanie z Michałem Gołkowskim, autorem m.in. cyklu powieści „Komornik” – trylogii 

pełnej odniesień do pop-kultury, żargonu mediów społecznościowych oraz kultury 

współczesnego Internetu, będąc jednocześnie ponurym memento o czasach 

holokaustu w imię lepszego jutra; 

7) spotkanie literackie z Michałem Mytnikiem, młodym obiecującym poetą w ramach 

cyklu "Lekcje języka literackiego" organizowanego przez Biuro Literackie; 

8) spotkanie autorskie z Miłką Raulin – polską himalaistką, najmłodszą Polką, która 

zdobyła Koronę Ziem, autorką projektu Siła Marzeń, nagradzaną za „przełamywanie 

stereotypów oraz odwagę i wytrwałość w realizowaniu marzeń”, założycielką Fundacji 

Wykrzyknij; 

9) spotkanie z Elżbietą Łapczyńską, autorką "Bestiariusza nowohuckiego", czyli 

surrealistycznej powieść o Nowej Hucie lat 50. Spotkanie odbyło się w ramach Cyklu 

"Lekcje języka literackiego"; 

10) spotkanie z Joanną Jax – jedną z najpopularniejszych polskich pisarek, autorką powieści 

historycznych zajmujących czołowe miejsca na listach bestsellerów, szczególnie 

„Dziedzictwo von Becków” oraz cyklem „Zemsta i przebaczenie”; 
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11) spotkanie autorskie z Łukaszem Gładysiakiem – promocja nowej publikacji  

o regionie „Wokół Kołobrzegu. Powiat kołobrzeski poprzez wieki”; 

12) spotkanie Mariuszem Kurcem – promocja książki podróżnika i religioznawcy  

ze Szczecina „Na obrzeżach świata – w centrum życia”, będącej refleksjami z podróży 

do 105 krajów świata; 

13) spotkanie autorskie i wieczór poetycki z Dariuszem Patkowskim – debiut poetycki 

„Nokturny” – promocja książki autora pochodzącego z Kołobrzegu; 

14) spotkanie autorskie i wieczór literacko – muzyczny z Mariuszem Czubajem  

i Marcinem Świetlickim zorganizowany w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

INNE WYDARZENIA 

1) Narodowe czytanie. Wydarzenie miało charakter plenerowy i odbyło się  

w bibliotecznej strefie wypoczynku. Uczestnicy wcielali się w role, czytając „Moralność 

Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

2) Eko-Festiwal „Między Mostami”: 

➢ Dorota Sumińska – spotkanie autorskie dla dorosłych wokół książki „Dość” oraz 

spotkanie autorskie dla dzieci o znaczeniu zwierząt w życiu człowieka; 

➢ pasieka Dredziarza – prelekcja doświadczonego pszczelarza Pawła Piątka o życiu i roli 

pszczół w przyrodzie oraz spotkanie autorskie z Ewą i Pawłem Piątek, autorami książki 

„Pasieka dredziarza” o ich fascynacji pszczołami, przyrodą i osobistymi losami; 

➢ mikro forum organizacji ochrony przygody – spotkanie liderów lokalnych organizacji 

pozarządowych działających na rzecz środowiska i ochrony przyrody; 

➢ warsztaty pszczelarskie – warsztaty budowania hoteli dla pszczół i innych dzikich 

zapylaczy, poidełek dla owadów oraz sadzenie roślin miododajnych; 

➢ bajkopisanie – warsztaty dla dzieci oparte na autorskiej metodzie bazującej na Hatha 

joga. Poprzez ćwiczenia, zadawane pytania i opowieści dzieci odkrywały sposoby 

naturalnego wyciszenia; 

➢ warsztaty recyklingowe – warsztaty plastyczne dla dzieci o wykorzystywaniu surowców 

wtórnych; 

➢ O’Gry – prezentacje i rozgrywki w gry planszowe. Inauguracja powołanego przy 

bibliotece Klubu Gier Planszowych O”Gry. 

3) festiwal Życzliwej Uważności. 

Spotkanie zorganizowane przez Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania 

Małgorzatę Maj oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu. Rozmowy dotyczyły m.in. 

umiejętności proszenia o pomoc, o terapeutycznej roli sztuki, poezji, filmoterapii  

i biblioterapii; sztuce relaksu, kampanii miejskiej „Przemoc jest słaba” oraz o niezbędniku 

pomocowym: adresy, telefony i instytucje pomocowe. 

4) koncert jazzowy zorganizowany w bibliotecznej sferze nad Parsętą. Był elementem 

Festiwalu „RCK PRO JAZZ”. W plenerowej czytelni wystąpiło trio: Maciej Sikała, Jakub 

Olejnik oraz Mateusz Maniak; 

5) kadry Kreślone Piórem; 

6) wystawa fotografii i wernisaż kołobrzeżanina Miłosza Kowalewskiego. 
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Działania, które działy się wirtualnie lub które zostały umieszczone w sieci: 

1) wydarzenia on-line na żywo (na ZOOM) to m.in. warsztaty komiksowe dla młodzieży; 

2) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (4 spotkania), 4 lekcje biblioteczne i spotkania  

z literaturą dla przedszkolaków; 

3) wydarzenia wirtualne (bez zajęć hybrydowych dla dzieci) to m.in. 2 konkursy poetyckie, 

rozmowa o biblioterapii w ramach kampanii społecznej Miasta Kołobrzeg, wirtualne 

czytanie; 

4) 27 zajęć hybrydowych: bajkowe poranki oraz domowe ferie z biblioteką. Domowe 

fesrie z biblioteką to działania na platformie ZOOM i zajęcia hybrydowe, m.in. 

warsztaty fotograficzne dla młodzieży, Szpiego-gry – quizy, zagadki detektywistyczne, 

opowieści on-line, czyli czytanie fragmentów publikacji edukacyjno – wychowawczych; 

Ponadto odbyły się: 

1) spotkanie autorskie z Hanią Es (Sywula) (online-na żywo) o depresji, jej objawach, 

metodach postępowania w Dniu Walki z Depresją; 

2) Światowy Dzień Autyzmu – spotkanie z pedagogiem Patrycją Barabasz; 

3) Loesje – warsztaty kreatywnego pisania Loesje w ramach Dnia Ziemi (tematem 

przewodnim były hasła dotyczące ekologii i ochrony przyrody);  

4) Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom (rozmowa na żywo Zoom) z pedagogiem 

szkolnym, psychologiem, bibliotekarzem;  

5) konkursy literackie;  

6) biblioteczny Off – cykl nagrań popularyzujący filozofię; 

7) Miki Tkacz DJ Everything wraz z Panem Pon Pi Du - koncert muzyki elektronicznej 

nagrany w scenografii czytelni biblioteki (Miki Tkacz); 

8) Dzień Kubusia Puchatka – czytanie fragmentów książki A. Milne’a. Wydarzenie 

przygotowano we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta. 

Działalność informacyjno-bibliograficzna. Pozostałe prace merytoryczne. Działalność 

informacyjno-bibliograficzna dotyczyła przede wszystkim realizacji zadań bieżących: 

udzielanie informacji bibliotecznych i rzeczowych (dotyczących zasad wypożyczeń, sposobu 

korzystania z udostępnionych materiałów oraz Internetu) oraz bibliograficznych (porady 

dotyczące doboru literatury beletrystycznej, wyszukiwanie wiadomości i książek na pytania  

i tematy od czytelników). Ogółem udzielono 21 986 informacji. 

REGIONALNE CENTRUM KULTURY 

W Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, w roku 2021 

odbyły się łącznie 266 imprezy, w których wzięło udział ponad pięćdziesiąt tysięcy osób. Były 

to między innymi koncerty, spektakle, autorskie spotkania, warsztaty, wystawy, filmy, 

programy artystyczne, festyny, giełdy, kiermasze czy konkursy.  

RCK przygotowało oraz opublikowało na kanale YouTube 139 filmów, które obejrzało ponad 

dziesięć tysięcy widzów. Wyróżnikiem działalności są cykliczne imprezy organizowane od lat 

przez RCK, które można nazwać kulturalną wizytówką Kołobrzegu. W roku 2021 część 

wydarzeń, ze względu na sytuację pandemiczną i obostrzenia sanitarne związane z Covid-19, 
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zostało przeniesionych w sferę on-line. Wśród wydarzeń, które pomimo panującej epidemii 

udało się przeprowadzić są: 

1) „RCK Pro Jazz Festiwal” – 12. edycja festiwalu. Przez trzy dni podczas wielu koncertów 

zarówno na ulicach miasta, jak i na scenie plenerowej zagrało kilkudziesięciu muzyków  

z Polski oraz z zagranicy. Gwiazdą był Leszek Możdżer. Festiwal odniósł sukces 

frekwencyjny, we wszystkich koncertach uczestniczyło ponad 3 tys. 

widzów/melomanów;  

              
Zdjęcia z archiwum RCK 

2) X Festiwal Opery i Operetki „Muzyka dla wszystkich”. Najsłynniejsze opery oraz operetki 

z całego świata zostały zaprezentowane przez wybitnych polskich artystów Teatru 

Wielkiego w Łodzi, pod kierunkiem Jerzego Wolniaka; 

3) XXI Międzynarodowy Festiwal ,,Muzyka w Katedrze" (lipiec-sierpień). Festiwal zaprasza 

melomanów z Polski i zagranicy nieprzerwanie od 2001 r. To dzięki niemu  

w przepięknych murach kołobrzeskiej katedry rozbrzmiewa muzyka klasyczna  

w najlepszym europejskim wydaniu. Odbyło się 8 koncertów; 

4) wakacyjny Teatralny Elementarz oraz Poranki Młodego Widza. W ciągu roku szkolnego  

w każdą niedzielę najmłodsi kołobrzeżanie zapraszani byli do udziału w Porankach 

Młodego Widza. To spektakle teatralne, seanse filmowe, warsztaty plastyczne czy 

zabawy animacyjne. Miały one miejsce także latem. Na scenie plenerowej prezentował 

się wówczas Wakacyjny Teatralny Elementarz; 

5) koncerty Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojowej w lipcu i sierpniu w poniedziałkowe wieczory. 

Występy kołobrzeskiego bandu przyciągnęły liczne grono miłośników dobrej muzyki. 

Orkiestra wystąpiła 9 razy na scenie letniej RCK, a jej koncertów wysłuchało blisko trzy 

tysiące widzów; 
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6) „Za Horyzontem” - podróże po świecie, od Tanzanii i Kenii aż po Patagonię i Alaskę, 

pasjonujące opowieści, przygody, pokazy filmowe i fotograficzne. To cykl, który od lat 

przyciąga miłośników podróży i ma już swoich wiernych odbiorców; 

7) XI RoCK Festiwal został zorganizowany na koniec sezonu wakacyjnego w amfiteatrze. 

Gwiazdą RoCK Festiwal był Artur Rojek oraz zespół Happysad; 

8) „Wielkie kino w małym mieście”, czyli Dyskusyjny Klub Filmowy „Sztorm”. To jeden  

z najdłużej nieprzerwanie działających projektów kulturalnych w Kołobrzegu. Z tej oferty 

skorzystało kilka tysięcy osób, które obejrzały  36 filmów z całego świata; 

9) Dobre Tony – to cykl pięciu koncertów plenerowych muzyki alternatywnej, które odbyły 

się w lipcowe i sierpniowe piątki; 

10) II Festiwal Artystów Ulicy Sea of Art. Podczas dwóch letnich weekendów zaprezentowali 

się aktorzy uliczni, klauni i cyrkowcy z całej Polski w spektaklach m.in. „Świniopolis”, 

„Blackout”, „Poza czasem”; 

11) Poranne Koncerty Kameralne – Bindaż” – to bardzo udany powrót do muzycznych 

tradycji Kołobrzegu, sięgających XIX wieku. Muzycy sięgnęli do repertuaru klasycznego, 

były też gitarowe aranżacje światowych przebojów oraz muzyka improwizowana.  

Ponadto w roku 2021 miały miejsce koncerty plenerowe w ramach RCK Strefa Chillout, 

odbywające się w Porcie Jachtowym. Działało również Kino Plenerowe – weekendowe seanse 

filmowe na wolnym powietrzu. W czerwcu gościł 25. Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej.  

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

Działająca w ramach Regionalnego Centrum Kultury Galeria Sztuki Współczesnej 

zaprezentowała w roku 2021 niżej wymienione wystawy: 

1) wystawa retrospektywna prac Olgierda Szerląga na 100-lecie urodzin artysty. Była to 

kontynuacja wystawy, której otwarcie odbyło się w 2020 roku, który został ogłoszony 

przez Rade Miasta Kołobrzeg Rokiem Olgierda Szerląga; 

2) „Trójfotografia z Trójmiasta” – wystawa prezentująca prace trzech wybitnych 

fotografików: E.W. Felcyna, L.J. Pękalskiego i A.K. Wróblewskiego; 

3) jubileuszowa wystawa fotografii autorstwa Witolda Kucaja; 

 
Żródło:https://gsw.kolobrzeg.eu/wystawy/aktualne-wystawy/details/2021-04-23/21-witold-kucaj-

fotografiaKołobrzegu 
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4) wystawa malarstwa Jana Norberta Dubrowina, liczącego się malarza na rynku polskiej 

sztuki. Publiczność miała okazję zobaczyć na płaszczyznach GSW znakomite dzieła  

o tematyce wziętej z dnia powszedniego, przepojone aurą nostalgii; 

5) wystawa prac malarskich Joanny Sierko-Filipowskiej (12 dużych dzieł). Artystka ma status 

super gwiazdy na rynku sztuki i wystawiennictwa. Wystawę uzupełniała ekspozycja  

ze zbiorów GSW, przypominająca zwiedzającym dzieła, które Galeria pozyskała  

na przestrzeni lat; 

6) jubileuszowa wystawę fotografii Elżbiety Waszczuk. Kołobrzeska artystka w cyklu 

zatytuowanym „Przestrzeń intymna – pandemia rok I”, zawarła refleksje związane  

z tym szczególnym okresem, co znalazło wyraz w przedstawionych fotografiach; 

7) wystawa kołobrzeskiego akwarelisty Łukasza Ogrodowczyka. Na wystawie w Galerii 

Sztuki Współczesnej prezentuje akwarele, w których dokumentuje trud pracy ludzi 

morza, ale też nie stroni od tematów rodzajowych z życia wziętych; 

8) „Zodiak – konstelacje” – wystawa malarstwa Krzysztofa Trzaski.  

DZIAŁANIE PROMOCYJNE 

Od marca 2020 r. obowiązuje nas nowa strategia promocji z hasłem wiodącym 

Kołobrzeg Re:generacja. Kampania promocyjna przygotowana dla Kołobrzegu, to zmiana 

postrzegania miasta, z jednej strony prezentująca odbiorcom nowe założenia strategiczne 

marki, a z drugiej wielofunkcyjność miasta, dynamizm i nowoczesność, a to wszystko osadzone  

w zrównoważonej filozofii hygge. Pozwala uświadomić przyszłym turystom jak  

i mieszkańcom, którzy będą ich gościć, że wypoczynek to historia, której scenariusz można 

realizować na wiele sposobów, wedle własnych potrzeb. Pokazuje Kołobrzeg jako miejsce, 

które jest zarazem miastem wszechstronnych możliwości, jak i wielozmysłowej regeneracji, 

poprzez zderzenie spokoju i aktywności. Ukazuje oferowane różne sposoby i możliwości 

realizowania wypoczynku, że dzięki położeniu i bogactwom naturalnym umożliwia 

mieszkańcom oraz odwiedzającym odnowę biologiczną, psychofizyczną, duchową, jak również 

prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia. Przedrostek „re” daje dużą wolność  

do tworzenia nowych słów, np. reset, rekreacja. Cząstka „generacja” wskazuje,  

że podejmowane działania to działania długofalowe, prowadzone w perspektywie pokoleń. 

Sugeruje też, że Kołobrzeg w polu widzenia ma zawsze różne grupy wiekowe. Dlatego 

inicjatywy muszą być inkluzywne, nakierowane na dobro różnych grup uczestniczących  

w życiu miasta. W praktyce komunikacyjnej ten element claimu wskazuje, że bohaterowie 

materiałów promocyjnych to osoby w różnym wieku, a tematy dotykają różnych pokoleń. 

W czasie pandemii wzrósł priorytet potrzeb związanych ze zdrowiem fizycznym  

i psychicznym. Pandemia spowodowała wśród Polaków zmianę planów co do kierunku 

wakacyjnych wyjazdów. Obawiając się koronawirusa, wiele osób przyzwyczajonych  

do wyjazdów do Grecji, czy Turcji szukało namiastki tych topowych destynacji w Polsce. Trend 

zainteresowania Bałtykiem wśród osób przyzwyczajonych do zachodnich standardów 

wypoczynku stanowił doskonałą okazję dla Kołobrzegu.  
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Kampania promocyjna Kołobrzeg Re:generacja pojawiła się w największych stacjach 

telewizyjnych (Polsat, TVN, TVP). Ważnym elementem działań była też reklama w radio, która 

objęła zasięgiem cały kraj. Miała miejsce współpraca z Radiem ZET (studio plenerowe podczas 

otwarcia Strefy Chill w porcie jachtowym), z Radiem RMF FM (ogólnopolski konkurs pn. „Foto 

z wakacji”), z radiem TOK FM (seria podcastów tematycznych dotyczących możliwości 

spędzania wolnego czasu w Kołobrzegu – przygotowanie i opracowanie scenariuszy spotów 

30 sek. i 60 sek. przy współpracy z tok.fm i rmf.fm). 

Ważnym elementem było lokowanie miejskiej marki, zostały zaproszone redakcje  

do realizacji programów na żywo z Kołobrzegu, zarówno formatów telewizyjnych  

jak i radiowych; tu pojawiły się redakcje porannych programów „Pytania na śniadanie” TVP 

oraz „Dzień dobry TVN” stacji TVN.  

Promocja Miasta Kołobrzeg opierała swoje działania głównie na komunikacji  

w internecie. Wzbogacając swoje artykuły poprzez filmy i zdjęcia, udało się dotrzeć do 

szerokiego grona odbiorców za pomocą narzędzi social mediów czyli platform: facebook, 

youtube, instagram. Była także współpraca z National Geographic (kampania promocyjna dla 

Miasta Kołobrzeg na portalu oraz w social mediach, publikacja trzech artykułów w terminach 

09 i 22 kwietnia oraz 09 maja). 

By jak najlepiej dotrzeć do turystów i zachęcić do odwiedzenia Kołobrzegu, 

wykorzystano największe portale regionalne. Dla województw: wielkopolskiego, 

dolnośląskiego i lubuskiego Kołobrzeg jest najbardziej atrakcyjny turystycznie ze względu na 

szybką komunikację i łatwą dostępność. Odnotowano 16 mln odsłon (26 kwietnia – 8 maja) 

przez 2,25 mln Internautów. 7-dniowa kampania stworzyła możliwość dotarcia do ogromnej 

liczby mieszkańców tych regionów.  

Materiały inspirujące turystów do wybrania się na czas urlopu majowego lub 

czerwcowego właśnie do Kołobrzegu i spędzenia czasu w aktywny sposób, wykorzystując do 

tego ścieżki rowerowe, pojawiły się we wspomnianych trzech regionach: gloswielkopolski.pl 

gazetalubuska.pl oraz gazetawroclawska.pl.  

Kolejna odsłona kampanii internetowej to Interia.pl: dwie publikacje, przeprowadzenie 

działań content marketingowych w ramach serwisu w kwietniu i czerwcu (pogoda.interia.pl), 

przygotowanie i publikacja dwóch artykułów: „Aktywny wypoczynek w Kołobrzegu: rowerem, 
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kajakiem i głęboko pod wodą” i „Trzynaście wieków Kołobrzegu. Co zobaczyć w polskiej stolicy 

uzdrowisk?”. Miasto Kołobrzeg wskazane jako partner publikacji.  

Kolejny tytuł to Rynek Turystyczny na majówkę. Rynek Turystyczny, czołowy 

miesięcznik branży w Polsce, towarzyszy polskiemu rynkowi turystycznemu nieprzerwanie od 

ponad 25 lat. Publikacja porusza tematykę związaną ze sportami wodnymi i aktywnym 

spędzaniem czasu nie tylko na plaży, ale i na wodzie. Natomiast problematyka uzdrowiskowa 

była poruszana w obszernym artykule opublikowanym w kwietniu w Wiadomościach 

Turystycznych. 

.  

Ponadto w przestrzeni internetowej Miasto współpracowało z tytułami branżowymi 

oraz vlogerami turystycznymi Travellist i te działania wsparła kampania odsłonowa na 

YouTube – ustawienie zasięgów kampanii, wyświetlanie na kanałach TOP20 kanałów 

podróżniczych YouTube pobranych z trzech niezależnych rankingów Internetowych 

ustalonych z Zamawiającym.  

Jesienna odsłona Kołobrzegu to ponownie współpraca z National Geographic, Traveler oraz 

Travel Polska. 

 
 

Strategia promocji z hasłem wiodącym Kołobrzeg Re:generacja opierała się o następujące 

działania: 

1) realizacje na żywo z Kołobrzegu w ramach programu Onet Rano w Podróży na portalu 

ONET.pl (14 maja) oraz kampania banerowa; 

2) TVP (22 maja) – realizacja wejść na żywo z zaproszonymi gośćmi do programu „Pytanie 

na „Śniadanie z Kołobrzegu”; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6BB6CFFD-569C-4C45-909D-CF7A9AB90DAE. Przyjęty Strona 97



 

98 
 

 
3) od maja – kampania bb na antenie telewizji POLSAT oraz TVN;  

 
 

4) studio plenerowe Radia ZET (5 czerwca) – start strefy Chill w porcie jachtowym; 

  
 

5) 19 czerwca wejścia na żywo do programu śniadaniowego „Dzień dobry TVN” z tematyką 

sportów wodnych w tle; 
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6) w przypadku wszystkich realizacji na żywo:  

➢ przygotowanie siatki wydarzeń towarzyszących (brief kreatywny), w tym realizacja 

tychże działań, np. kontakt z gośćmi zaproszenie do współpracy; 

➢ przygotowanie i oprawa przestrzenna do nagrań w ramach realizacji programów;  

➢ negocjacje czasu antenowego oraz zakresu działań realizacyjnych w ramach 

przygotowanych scenariuszy i briefów wydarzeń powiązanych; 

➢ koordynacja w realizacji na miejscu, bezpośredni wskazówki na żywo i na miejscu; 

7) stała, tematyczna wysyłka kreatywna artykułów własnych, zdjęć oraz video do mediów 

oraz influencerów; 

8) Kołobrzeg Kite Chellenge (18 – 20 czerwca) zawody kitesurfingowe w randze Pucharu 

Polski w Formule Kite. Formuła Kite to konkurencja, w której żeglarze ścigają się po trasie 

z wykorzystaniem latawców oraz hydroskrzydeł; 

9) strefa Chilloutu Kołobrzeg Re:generacja (czerwiec – sierpień) 27 muzycznych wydarzeń z 

koncertami na żywo, rodzinnymi piknikami, kulinariami; 

 
10) Jarmark Solny (11 lipca – 3 sierpnia). W ramach Jarmarku Solnego pojawiły się produkty 

regionalne i z całego świata: rękodzieło artystyczne, ceramika użytkowa, biżuteria 

wyrabiana ręcznie z kamieni, drewniane ozdoby oraz zabawki, wiklinowe zdobienia, 

chałwy, baklawy, wyroby ze skóry naturalnej, kosmetyki naturalne chleby, oliwki, 

obwarzanki, sery, wata cukrowa, wędliny litewskie, kawy i herbata, soki naturalne, wina 

ekologiczne; 
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11) Planet Baltic Sup – Mistrzostwa Polski (1 – 8 sierpnia) zawody na deskach sup; 
 

 
12) Festiwal Ryby (4 września) regionalna promocja dobra naturalnego czerpanego z Morza 

Bałtyckiego, promocja wyrobów rybnych i rybactwa jako ważnej gałęzi gospodarczej  

w regionie; 

13) study tour dziennikarzy branży turystycznej – tematyczny pobyt grupy dziennikarzy 

kluczowych tytułów branżowych i mediów ogólnopolskich, podczas którego zostały 

przedstawione możliwości spędzania wolnego czasu w Kołobrzegu, także po sezonie 

letnim. 16 dziennikarzy odwiedziło Kołobrzeg w terminie 8-10.10.2021 r., czego efektem 

był szereg artykułów w prasie branżowej oraz portalach internetowych; 

14) realizacja projektu Pomerania: Cyberprzestrzeń bez granic Kultura z dostawą do domu. 

Współpraca polsko – niemiecka. Celem całego projektu było upowszechnianie  

i promowanie dorobku kultury oraz stwarzanie warunków do kształtowania postawy 

otwartości w życiu społecznym, która łączy pokolenia, narodowości i tworzy dialog bez 

barier: 

➢ zadania merytoryczne: promocja wydarzenia w social mediach oraz szkołach, 

prowadzenie i opracowanie warsztatów online oraz współpraca z nauczycielami  

i uczniami: j. polski (media w komunikacji, netflor - folklor internetowy), plastyka 

(impresjonizm, techniki malarskie). Zajęcia dla Szkoły, ponad 100 uczestników, 

tworzenie materiałów dydaktycznych w ramach projektu dla klas, nagrania filmów  

w ramach warsztatów online, prowadzenie działań na FB w ramach wydarzeń; 

➢ w I etapie współpracy Regionalne Centrum Kultury zakupiło sprzęt multimedialny  

na potrzeby realizacji filmowych za ponad 60000 PLN brutto. Dzięki nowemu 

osprzętowaniu powstała większość filmów realizowanych przez Miasto Kołobrzeg, 

które można było zobaczyć na oficjalnym portalu Miasta 

https://www.facebook.com/kolobrzeg.eu/. Sprzęt jednocześnie służył do tworzenia 

filmów warsztatowych w systemie Covid-19 i do płynnego przekazu wydarzeń  

z Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu. Warto nadmienić,  

iż dzięki współpracy z ogólnopolskim radiem, o projekcie głośno było już na początku 

2021 roku, kiedy na antenie Tok.fm można było usłyszeć spot w wykonaniu 

mieszkańców miasta Kołobrzeg oraz Miasta Barth; 
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➢ II etap projektu to przede wszystkim realizacja warsztatów filmowych. Warsztaty 

prowadzone w formie online przyczyniły się do usprawnienia wzajemnych relacji  

w sieci. Opublikowany został specjalny katalog: „Kultura z dostawą do domu”, którego 

zadaniem jest propagowanie postawy opartej na świadomym i kreatywnym 

korzystaniu z zasobów Internetu w procesie edukacji kulturalnej poprzez umożliwienie 

jak najszerszemu gronu odbiorców – bezpłatnego, uczestnictwa w zajęciach 

artystycznych; 

15) konkurs Epidemia Dobra dla dzieci i młodzieży w ramach pozyskanych środków przy 

współpracy z Europe Direct: promocja konkursu, przeprowadzenie działań konkursowych 

w tym współpraca ze szkołami, organizacja voucherów i nagród dla dzieci; 

16) punkty Informacji Turystycznej: przygotowanie merytoryczne strony www.kolobrzeg.eu 

na sezon 2021 oraz materiałów drukowanych, w tym map oraz folderów informacyjnych 

z uwzględnieniem zmian w infrastrukturze miejskiej. Zakończono remonty w Punktach 

Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 1; 

17) aplikacja mobilna Kołobrzeg – stała aktualizacja treści oraz promocja aplikacji w celu 

zwiększenia liczby użytkowników oraz dodanie nowego modułu; 

18) administrowanie słupami ogłoszeniowymi;  

19) miesięcznik Ratuszowa 13 (teksty i oprawa merytoryczna, fotografie i skład). 
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WSPIERANIE KOŁOBRZESKICH TWÓRCÓW 

Prezydent Miasta Kołobrzeg, działając zgodnie z uchwałą Nr XIV/178/19 Rady Miasta 

Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego 2019 r., poz. 5339 oraz 2021 r., poz. 4921), przyznała w roku 2021 

stypendia i nagrody artystyczne dziesięciu uzdolnionym kołobrzeżanom na łączną kwotę 

36.800,00 zł za osiągnięcia uzyskane w 2020 r.  

Stypendia i nagrody przyznawane są wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, 

reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym młodym osobom, 

działającym w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film 

i innych, zamieszkującym na terenie miasta Kołobrzeg, które nie ukończyły 26 roku życia, a 

swoimi osiągnięciami i działaniami promują miasto Kołobrzeg. 

Nagrody mogą zostać przyznane także osobom dorosłym wykazującym się wyjątkową 

aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, działającym w jednej  

z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film i innych, 

zamieszkującym na terenie miasta Kołobrzeg, którzy swoimi osiągnięciami i działaniami 

promują miasto Kołobrzeg. 

 

 
Stypendyści i laureaci nagród artystycznych Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia uzyskane w roku 2021 r. 
(zdj. własne). 

MECENAT KULTURALNY 

Celem mecenatu kulturalnego Miasta Kołobrzeg jest popularyzacja kultury i sztuki, 

wzbogacenie oferty kulturalnej i kreowanie wizerunku Kołobrzegu jako miasta kultury. 

Sprawowanie tego mecenatu polega przede wszystkim na dofinansowaniu różnych wydarzeń 

kulturalnych i patriotycznych. W roku 2021 zaplanowano dofinansowanie 30 wydarzeń łącznie 
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z imprezami patriotycznymi. Jednak, w związku z trwającym stanem epidemicznym  

i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w kraju, niektóre imprezy kulturalne  

i patriotyczne odbyły się w znacznie ograniczonym zakresie bądź zostały odwołane. Łączne 

dofinasowanie wydarzeń kulturalno – patriotycznych wyniosło 64.233,61 zł.  

Zrealizowane zadania to m.in. gala Organizacji Samorządowych „Kołobrzeska Róża 

Wiatrów”, konkursy: XI Regionalny Konkurs Historyczno – Sportowy „„Baw się historią – 

Kołobrzeg moje miasto”, VI Regionalny Konkurs Plastyczny „Zabytki wokół nas”,  

VI Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej „I can sing”, XI Regionalny Konkurs Piosenki 

Marynistycznej, cykl wydarzeń w ramach kołobrzeskiej edycji Zachodniopomorskich Dni 

Dziedzictwa pod hasłem „Skarbiec Pamięci” oraz Narodowe Czytanie. Ponadto dofinansowano 

wydanie książki pt. „W głębi” Eugeniusza Koźmińskiego, organizację wystawy z okazji 

35.rocznicy badań archeologicznych na terenie średniowiecznego Kołobrzegu, przejazd 

delegacji Terenowego Koła Związku Sybiraków w Kołobrzegu, która wzięła udział  

w uroczystości otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru i w Międzynarodowym Marszu Pamięci 

Zesłańców Sybiru w Białymstoku, a także organizację obchodów 30-lecia Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kołobrzegu i 75-lecia działalności Związku Harcerstwa Polskiego  

na Ziemi Kołobrzeskiej.  

W związku z 40-leciem erygowania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP  

w Kołobrzegu został przekazany odtworzony obraz „Trzej Mnisi”, który do 1945 r. znajdował 

się w kołobrzeskiej konkatedrze.  

W Kołobrzegu zostały zaprezentowane dwie wystawy: plenerowa „Tu rodziła się „Solidarność” 

(organizator: IPN Oddział Szczecin) oraz wystawa mobilna Wirtualny Teatr Historii 

„Niepodległa” (organizator: Biuro Niepodległości w Warszawie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie z archiwum IPN Oddział Szczecin: https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145927,Otwarcie-wystawy-

Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Kolobrzeg-23-czerwca-2021.html 
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GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA KOŁOBRZEG  

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie Uchwała Nr XXXI/437/20 Rady Miasta 

Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki  

nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2021-2024”. Nowy program kontynuuje cele 

priorytetowe i kierunki działań poprzedniego dokumentu. W ramach celu priorytetowego 

„Zachowanie krajobrazu kulturowego miasta” realizowano zadania: 

1) rewaloryzacja oraz prace konserwacyjne zabytkowych elewatorów zbożowych  

w porcie. Opracowano dokumentację niezbędną do podjęcia dalszych kroków 

związanych z rewaloryzacją elewatorów zbożowych. Obejmowała ona "Ekspertyzę 

budowlaną dotyczącą określenia stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji 

budynku elewatora" oraz "Program prac konserwatorskich elewatora zbożowego". 

Dokumentacja została wykonana dla każdego elewatora; 

2) prace konserwatorskie przy zabytkowej zieleni w Parku im. Aleksandra Fredry. 

Przeprowadzono wycinkę drzew wskazanych w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz usunięto wywroty; 

3) prace konserwatorskie przy zabytkowej zieleni na Placu im. Płk. Anatola Przybylskiego. 

W ramach przygotowania inwestycji rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz 

dokonano prac pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach prześwietlając park; 

4) rewitalizacja Baszty Lontowej. W ramach przygotowania inwestycji opracowano 

inwentaryzację obiektu, ekspertyzę mikologiczną, ocenę stanu technicznego, program 

prac konserwatorskich oraz projekt budowlany renowacji Baszty Lontowej. 

W ramach celu priorytetowego: „Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz wizerunku miasta” realizowano zadania: 

1) budowa i promocja Szlaku Trzech Fortów. Została przygotowana koncepcja rewaloryzacji 

i zagospodarowania Reduty Solnej, stanowiącej element realizacji Szlaku Trzech Fortów. 

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy na realizację rewaloryzacji Reduty Solnej. 

Ponadto rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na 

budowę dla kładki łączącej Redutę Morast z Redutą Solną; 

2) Realizacja corocznych imprez bazujących na historii Kołobrzegu: 

➢ w ramach obchodów 76.rocznicy walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r. przy Pomniku 

Zaślubin odbyła się ceremonia nawiązująca do Zaślubin Polski z Morzem, podczas 

której ślubowanie złożyli młodzi adepci Ligi Morskiej i Rzecznej; 

➢ w dniach 22 - 23 maja w okolicy Baszty Lontowej odbył się XVII Historyczny Targ Solny. 

Tworzyło go 30 stoisk rzemieślniczych (m.in. sfragistyk, zielarze, rzeźbiarz, snycerz, 

serowar, powroźnik, mincerz, bursztyniarz, warsztaty ze strzelania z łuku i walki 

średniowieczną bronią) oraz stoiska Muzeum Oręża Polskiego, Grupy Poszukiwawczej 

"Parsęta", wydawnictwa "Trygław" i Szkoły Podstawowej nr 4; 

➢ w 2021 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg wspólnie z Fundacją Historia Kołobrzegu 

realizował cykliczne pokazy uzbrojenia i umundurowania w Reducie Morast, wraz  

z salutem brackim (wystrzałem armatnim). Ponadto w ramach poszerzenia oferty 

historycznej zabytkowej Reduty Morast przygotowano kwerendę historyczną 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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przepisów ubiorczych wojsk polskich i pruskich. Zakupiono również po 5 sztuk replik 

munduru pruskiego dla osoby dorosłej oraz dziecięcego według wzoru z 1806 r. wraz  

z wyposażeniem (m.in.: nakrycie głowy, kurtka, spodnie, nakrycie butów, pas  

i patronasz), 2 sztuki repliki munduru polskiego używanego w 1807 r. pod 

Kołobrzegiem przez 1 Pułk Piechoty księcia pułkownika Antoniego Sułkowskiego wraz 

z wyposażeniem (m.in.: nakrycie głowy, kurtka, spodnie, nakrycie butów, pas  

i patronasz) oraz tablice z opisem mundurów. 

3) w ramach celu priorytetowego: „Budowa tożsamości regionalnej i więzi  

z dziedzictwem kulturowym oraz przekonania o potrzebie jego zachowania” realizowano 

następujące zadania: 

➢ systematyczna edukacja dzieci i młodzieży; 

➢ w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 

Oręża Polskiego zorganizowało grę miejską pn. "Szlakiem powojennego polskiego 

Kołobrzegu 1945-1965", której głównym celem było przybliżenie historii pierwszych 

powojennym mieszkańców Kołobrzegu; 

➢ z okazji rocznicy Walk o Kołobrzeg i Dnia Europy zorganizowano gry terenowe; 

➢ odbyły się następujące konkursy: XI Regionalny Konkurs Historyczno-Sportowy  

„Baw się historią – Kołobrzeg moje miasto” (organizator: Szkoła Podstawowa  

nr 4 i Muzeum Oręża Polskiego), VI Regionalny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków 

„Zabytki wokół nas” (organizator: Przedszkole Miejskie nr 3 i Muzeum Oręża 

Polskiego), Konkurs na plakat 3 Maja oraz konkurs międzyklasowy "Escape Room - 11 

listopada" (organizator: Szkoła Podstawowa nr 6), szkolny konkurs na najlepiej 

wykonaną prezentację multimedialną dotyczącą 76 rocznicy walk o Kołobrzeg w marcu 

1945 r. (organizator: Szkoła Podstawowa nr 7), konkurs wiedzy o Kołobrzegu 

(organizator: Szkoła Podstawowa nr 9), Szkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 

„Ku Niepodległej”, przygotowanie przez uczniów klasy VII prezentacji multimedialnej  

z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (organizator: Szkoła 

Podstawowa nr 3), Szkolny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej z okazji odzyskania 

przez Polskę Niepodległości (organizator: Szkoła Podstawowa nr 1), konkurs plastyczny 

"Symbole narodowe" - "Dla Naszej Niepodległej’ (organizator: Szkoła Podstawowa  

nr 5); 

➢ popularyzatorskie działania wizualne. Uczczono poprzez różne działania (m.in. 

zgromadzenia patriotyczne lub koncerty) następujące rocznice historyczne: 

uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 766 rocznicę lokacji Kołobrzegu (Dni Kołobrzegu), 

wybuch II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości; 

➢ aktywizacja społeczna i instytucjonalna na rzecz dziedzictwa. Udzielono dotacji 

Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego oraz Fundacji Historia Kołobrzegu 

Pamięć i Tożsamość Miasta na realizację zadań z obszaru ochrony dób kultury  

i dziedzictwa narodowego; 

➢ podkreślanie tradycji miasta. W ramach tradycji militarnych zorganizowano obchody 

76 rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z Morzem w dniu 18 marca oraz 55 
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Ogólnopolski Rajd PTTK „Szlakiem walk 1 Armii Wojska Polskiego o Kołobrzeg”.  

W ramach tradycji morskich i żeglarskich zorganizowano: XI Regionalny Konkurs 

Piosenki Marynistycznej w formie on-line, Regaty Planet Baltic Cup Race, uroczystość 

otwarcia sezonu żeglarskiego, XXX Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej, 

Regaty Smoczych Łodzi oraz Regaty na łodziach DZ. Ponadto Regionalne Centrum 

Kultury we współpracy z Zarządem Portu Morskiego, Grupą Przedsiębiorców OPR 

Bałtyk oraz Stowarzyszeniem SRLGD "Morze i Parsęta" zorganizowało Targ Rybny; 

➢ promocja dziedzictwa kulturowego. Zostały wydane następujące foldery, które 

udostępniano nieodpłatnie w punktach Informacji Turystycznej: "Miejski Szlak 

Fortyfikacji”, "Bazylika Konkatedralna", "Śladami historii” oraz "Atrakcje Kołobrzegu"; 

➢ popularyzacja dziedzictwa kulturowego miasta. Zlokalizowane w Ratuszu Muzeum 

"Patria Colbergiensis" prowadziło działania popularyzujące dziedzictwo kulturowe miasta, 

realizując projekt pn. "Niedzielne spotkania z historią". 

Ponadto zakończony „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 

2016-2019” został zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd  

dla Dziedzictwa”. Program został nagrodzony w konkursie w kategorii B – małe gminy miejskie 

(do 50 tys. Mieszkańców). Nagrodę w mieniu Prezydenta Miasta, z rąk Generalnego 

Konserwatora Zabytków oraz Wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

odebrała w dniu 23 listopada 2021 r. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Pani Ilona Grędas-

Wójtowicz. 
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SPORT I REKREACJA 
FORMY WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ PRZEZ GMINĘ MIASTO 

KOŁOBRZEG  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in.  

w zakresie „kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”. 

Wśród dokumentów mających wpływ na politykę miasta w obszarze wspierania kultury 

fizycznej, należy wymienić także: ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie; ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, oraz własne akty prawa miejscowego dotyczące m.in. finansowania rozwoju 

sportu.  

Miasto Kołobrzeg, realizując zadania w obszarze kultury fizycznej, kieruje się 

zasadami: dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Kołobrzegu, 

zaspokajania istniejących i pobudzania nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej, 

wspierania różnych form działalności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

upowszechniania dostępu do terenów i obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

promocji sportu wśród mieszkańców Kołobrzegu, jak również promocji miasta Kołobrzeg 

poprzez sport. Adresatami tych działań są przede wszystkim stowarzyszenia kultury fizycznej  

i związki sportowe, niezaliczane do sektora finansów  publicznych, niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, posiadające przygotowaną, wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową, 

sprawdzone metody treningu sportowego, dostęp do profesjonalnej bazy obiektów  

i urządzeń sportowo – rekreacyjnych. 

Stypendia i nagrody sportowe Gminy Miasto Kołobrzeg. 

Nagrody i stypendia sportowe w 2021 roku zostały przyznane na podstawie uchwały  

nr XVI/228/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 

oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe. Zgodnie z ww. 

uchwałą stypendia pobierało 19 zawodników, uprawiających takie dyscypliny jak: szachy, 

łucznictwo, lekkoatletykę, zapasy, kolarstwo. Na ten cel rozdzielono środki w wysokości  

44 400,00 zł. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona była od sukcesu sportowego  

i wynosiła od 200,00 do 400,00 zł/m-c. Poza stypendiami sportowymi na podstawie uchwały 

Rady Miasta przyznano także nagrody finansowe dla trenerów. W gronie osób wyróżnionych 

znalazły się 4 osoby, którym przyznano nagrody w kwocie od 1 000,00 do 1 500,00 zł na łączną 

kwotę: 5 000,00 zł. 

Dotacje celowe na rozwój sportu w Gminie Miasto Kołobrzeg. 

Na podstawie uchwały nr XXVIII/406/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 07 października 

2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Miasto Kołobrzeg dotacje celową na łączną kwotę 3 280 450,00 zł przyznano 25 klubom 

sportowym, na realizację następujących zadań: 

1) w zakresie sportu profesjonalnego, 

2) w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, 
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3) z przeznaczeniem na szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży.  

Otrzymane środki finansowe organizacje przeznaczyły m.in. na wydatki związane  

z pokryciem kosztów: kontraktów zawodniczych, organizacji meczów w tym udział 

sportowców we współzawodnictwie sportowym, organizacji obozów sportowych, wynajmu 

obiektów sportowych, zakupu sprzętu sportowego, prowadzenia szkolenia sportowego dla 

dzieci i młodzieży, zatrudnienia pracowników - w tym wynagrodzenia trenerów. 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej. 

W 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie dotację przyznano 14 organizacjom pozarządowym. 

Łącznie na ten cel przeznaczono wsparcie finansowe w wysokości: 132 000,00 zł. Informacje 

na temat zadań zleconych do realizacji w ramach ww. trybu zamieszczono w części raportu 

poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Dofinansowanie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.  

Ważnym uzupełnieniem działań wspierających sport jest udzielanie podmiotom 

realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej pomocy finansowej i rzeczowej na organizację 

imprez sportowo – rekreacyjnych. Do kalendarza imprez miejskich na 2021 r. - 

dofinansowanych z budżetu miasta Kołobrzeg wpisano 19 wydarzeń na łączną kwotę:  

45 450,00 zł.  

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. 

1) Infrastruktura sportowo – rekreacyjna. 

Zarządzaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi 

oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kołobrzeg 

zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na terenie których zlokalizowane są: basen, 

boiska do mini piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, Euroboisko, Hala Milenium, Sala Rycerska, 

Hala Łuczniczka, lodowisko, sala fitness, sala sportów walki, sala taneczna, sala zabaw Piotruś, 

siłownia,  stadion piłkarski, strzelnica sportowa, tory łucznicze, klub bilardowy. Przy 

kompleksie Milenium funkcjonuje również wypożyczalnia rowerów integracyjnych ,,Kołobrzeg 

bez barier”, utworzona w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2020. Jest  

to jedna z pierwszych w Polsce tego typu wypożyczalni oferujących bezpłatnie specjalistyczny 

sprzęt dla osób posiadających wszelkiego rodzaju ograniczenia, które nie pozwalają korzystać 

ze standardowych rowerów oraz dla ich opiekunów/asystentów/wolontariuszy.  

Na wyposażeniu są m.in.: przystawki do wózków inwalidzkich z napędem hybrydowym para  

i tetra, przystawki do wózków z napędem elektrycznym, rowery typu tandem oraz rowery 

trójkołowe. W okresie kwiecień – październik 2021 r z wypożyczalni skorzystało 104 osoby. 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dalsze zadania związane z dostosowaniem do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. Spośród nich wymienić można: podpisanie i realizacja 

umowy na stworzenie strony internetowej dostosowanej do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością, sporządzony audyt dostępności, integracja środowisk w ramach 

organizowanych wydarzeń sportowych, montaż urządzenia lokalizacyjnego na wejściu 

głównym, ulgi przewidziane w cenniku (bezpłatne bilety na molo, bilet na basen za 1 zł), 

wyposażenie kąpielisk w wózek do kąpieli wodnych (amfibia) dla osób poruszających się na 

wózku inwalidzkim, montaż  podestów z relumatu na plaży, zapewnienie zejścia wraz  

z platformą (windą). 

2) Pas techniczny i kąpieliska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oprócz zarządzania infrastrukturą sportową jest 

odpowiedzialny również za kołobrzeskie plaże. W sezonie 2021 na kołobrzeskiej plaży 

funkcjonowało 11 kąpielisk strzeżonych. Bezpieczeństwa przebywających na nich turystów 

strzegło ponad 50 ratowników wodnych, każdego dnia w tygodniu w godzinach 10:00 do 

18:00. Dodatkowo codziennie po godzinach funkcjonowania kąpielisk w godzinach 18.00-

22.00 organizowane były patrole ratownicze obejmujące wszystkie plaże nadmorskie Miasta 

Kołobrzeg. MOSiR ściśle współpracował z Morskim Służbami Ratowniczymi BSR, Policją  

(w szczególności z patrolami rowerowymi Policji  oraz Policja Wodną), Strażą Graniczną, Strażą 

Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Kapitanatem Portu w celu skoordynowania prac 

związanych z bezpieczeństwem na plaży. STATYSTYKI: 

➢ interwencje medyczne – 90; 

➢ interwencje ratownicze – 300; 

➢ działania Grupy Interwencyjnej WZ Oddział Kołobrzeg – 5; 

➢ akcje poszukiwawcze (dzieci) – 40 odnaleziono; 

➢ utonięcia: kąpielisko strzeżone – 0; kąpielisko niestrzeżone – 1. 

Ratownicy prowadzili akcje informacyjne z wykorzystaniem radiowęzła. Organizowali 

pokazy dotyczące bezpiecznego zachowania nad wodą, udzielania pierwszej pomocy, a także 

zagrożenia związanego z Covid 19. W ramach tych akcji dodatkowo dzieciom rozdawane były 

gadżety informacyjne np.  opaski na rękę z alarmowymi numerami telefonów w razie zgubienia 

się. Udogodnienia i środki podjęte w ramach promowania bezpiecznego przebywania nad 

wodą dotyczyły wszystkich 11 kąpielisk strzeżonych. 
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Do dyspozycji osób wypoczywających na plażach były: 

➢ urządzenia treningowe- typu „street workout” na okres sezonu letniego zainstalowane 

były dwa urządzenia do ćwiczeń; 

➢ urządzenia zabawowe – zostały wyznaczone dwa odcinki na plaży z placami zabaw dla 

dzieci; 

➢ boiska do gry w siatkówkę plażową. 

3) Projekt INTERREG VA. 

Miasto Kołobrzeg przy udziale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 

oraz partnera niemieckiego - Stowarzyszenia Parku Regionalnego Barnimer Feldmark  

z Blumbergu podjęło współpracę mającą na celu opracowanie transgranicznych działań 

zmierzających do zwalczania koronawirusa w Euroregionie Pomerania. W ramach projektu 

przeprowadzono na obiekcie basenowym MOSIRu kampanię informacyjną (w dwóch wersjach 

językowych), wydano ulotki, plakaty, instrukcje zachowania się w czasie pandemii COVID. 

Uzupełnieniem działań promocyjnych było wykonanie filmu reklamowego oraz 

przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej w mediach społecznościowych, w tym zakup 

laptopów i laserowego projektora mulitimedialnego. Dodatkowo w ramach projektu 

kołobrzeski MOSIR zakupił sprzęt do dezynfekcji stref basenowych i całego obiektu m.in.: 

ozonatory kwarcowe, zamgławiacze, maszynę szorująco-myjącą-dezynfekcyjną, odkurzacz 

basenowy, foliarkę do butów, płyny do dezynfekcji, oczyszczacze powietrza, wózki do 

sprzątania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników oraz osób 

korzystających z obiektów sportowych MOSIRu zakupione zostały środki do ochrony osobistej 

(maseczki, rękawice), bezdotykowe stacje dezynfekcji rąk, oraz środki dezynfekujące do rąk  

i powierzchni. Wartość całkowita projektu to kwota: 28.454,84 Euro, z czego 85 % czyli 

24.186,61 Euro pokryte zostało ze środków Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu 

Współpracy INTERREG VA. 

4) Powszechny punkt szczepień. 

W związku z dużym zapotrzebowaniem na miejsca umożliwiające zaszczepienie się  

w naszym mieście w dniu 5 maja 2021 w Hali ,,Łuczniczka” Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Kołobrzegu uruchomiony został powszechny punkt szczepień. Przez trzy miesiące 

wielu kołobrzeżan i wszystkich innych chętnych mogło zaszczepić się w specjalnie 

przygotowanym punkcie. Hala spełniała wszelkie normy bezpieczeństwa i cieszyła się dużym 

zainteresowaniem. Z racji wypełnienia swojego zadania powszechny punkt szczepień 

zakończył swoją działalność w dniu 29 lipca 2021 roku. 
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Wydarzenia sportowo – rekreacyjne. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach organizacji wydarzeń sportowych 

rozpoczął rok 2021 od promowania zdrowego trybu życia wydarzeniem pn. „Zdrowy tydzień  

z MOSiRem”, które było prowadzone w formie zajęć i prelekcji przy udziale kołobrzeskich 

instruktorów sportu w drodze online. Była to zastępcza forma działań na czas zamknięcia 

obiektów z powodu obostrzeń związanych z Covid 19. Działaniami wzmacniającymi frekwencje 

były konkursy fotograficzne, rywalizacje biegowe, atrakcyjne nagrody. Intensywność 

wydarzeń sportowych wzrosła w momencie, gdy obiekty MOSiRu funkcjonowały w pełnym 

wymiarze. Sezon rozpoczął się od udziału miasta Kołobrzeg w akcji ogólnopolskiej „Rowerowa 

Stolica Polski”. Chcąc zmotywować mieszkańców do licznego udziału w rywalizacji rowerowej 

zorganizowany został wspólny rajd rowerowy, następnie konkurs „Wszyscy kręcimy dla 

Kołobrzegu” skierowany do wszystkich mieszkańców, w tym uczniów szkół podstawowych. 

Szkoła podstawowa z najlepszym wynikiem otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu 

sportowego, które zostały przekazane przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Warto wspomnieć,  

że w akcję zaangażowali się licznie mieszkańcy, w różnym wieku. Kołobrzeg, po raz pierwszy 

wystartował w tym wydarzeniu i pomimo dużej rywalizacji innych miast  

(ponad 50) znalazł się na 12 miejscu. 

W dalszych miesiącach kołobrzeska plaża obfitowała w liczne wydarzenia sportowe  

z przewagą siatkówki plażowej. Dzięki wzorowej współpracy Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej, MOSiR Kołobrzeg  

i Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie odbył się największy młodzieżowy turniej 

siatkówki plażowej w Europie pn.: „XXI Młodzieżowy Puchar Bałtyku im. W. Klęsk  

w Siatkówce Plażowej” (z udziałem około 300 drużyn).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następne ciekawe wydarzenie miało miejsce w dniach 13-15 sierpnia pn. „Plaża Open. Grand 

Prix Polski w Siatkówce Plażowej”, czyli turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski  
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w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn. Kołobrzeg drugi raz spośród czterech miast wygrał 

pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego gospodarza – organizatora Plaży Open. 
 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy wykorzystaniu środków z Gminy Miasto 

Kołobrzeg zrealizował na terenie Kołobrzegu projekt: „Aktywny Kołobrzeg”, który łączył dwa 

przedsięwzięcia: zajęcia sportowo – rekreacyjne pn. „Aktywny Kołobrzeg” oraz pikniki 

sportowo – rekreacyjne pn.: „Mali aktywni Kołobrzeżanie”. Zajęcia sportowe w różnych 

dyscyplinach (joga, fitness, treningi sprawnościowe) prowadzone były przez doświadczonych 

instruktorów na Skwerze Pionierów oraz w Porcie Jachtowym. W ramach „Małych Aktywnych 

Kołobrzeżan” zorganizowane zostały 4 pikniki na terenach rekreacyjnych w mieście, z których 

każdy nawiązywał do tematyki rozgrywek sportowych. Mali mieszkańcy uczestniczyli 

bezpłatnie w grach, konkursach i mini turniejach sportowych. Łącznie w ramach działań 

aktywujących mieszkańców i turystów do uprawiania sportu przeprowadzonych zostało  

70 godzin zajęć treningowych. W piknikach wzięło udział około 680 osób.  

 
Drugim projektem były „Półkolonie z uśmiechem” realizowane w czterech turnusach. 

Udział w nich wzięło 225 dzieci, w tym 201 dzieci z pobytów pełnopłatnych oraz 24 dzieci 

skierowanych przez MOPS Kołobrzeg. Program zajęć podczas każdego z turnusów różnił się 

 i zawierał nowe atrakcje, po to by zachęcać dzieci do korzystania z więcej, niż jednego turnusu. 

Podczas wypoczynku zapewnione było wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy 

obiad). Dzieci spędzały czas aktywnie na terenie obiektów MOSiR – zajęcia na basenie, zajęcia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6BB6CFFD-569C-4C45-909D-CF7A9AB90DAE. Przyjęty Strona 112



 

113 
 

sportowe na hali i boiskach zewnętrznych, warsztaty plastyczne, warsztaty terapeutyczne, dni 

tematyczne (Dzień Kolorów. Dzień z Harrym Potterem, Dzień Indyjski).  

W programie znalazły się też wyjścia do parków rekreacji (minigolf, park linowy), ognisko   

i podchody w Rzesznikowie, wyjazd do labiryntu w ogrodach Hortulus, udział w Pirackiej 

Przygodzie.  

 
Kolejnym wydarzeniem organizowanym wspólnie przez MOSiR i Kołobrzeski 

Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „Sztorm” był „23 Memoriał im. Michała Barty”, który we 

wrześniu odbył się na stadionie lekkoatletycznym. Były to zawody rangi mistrzowskiej – 

międzynarodowej pod Patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zawody urozmaicone 

były strefą animacji dla dzieci, dmuchanymi zjeżdżalniami i konkursami.  

Na stadionie pojawiła się bardzo duża ilość sympatyków lekkiej atletyki. Wystartowała 

mistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400m oraz wicemistrzyni ze sztafety 

kobiecej 4x400m Małgorzata Hołub-Kowalik. Rozegrany został również memoriałowy konkurs 

rzutu oszczepem z udziałem czołowych oszczepniczek i oszczepników z naszego kraju. 

Olimpijczyk z Tokio Cyprian Mrzygłód walczył o jak najlepszy rezultat w końcówce sezonu. 

Marcin Krukowski olimpijczyk z Tokio i aktualny rekordzista Polski  

w rzucie oszczepem był gościem specjalnym.  
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W ramach programu zrealizowano: 

1) 100 metrów kobiet i mężczyzn, skok w dal mężczyzn, rzut oszczepem kobiet i mężczyzn 

oraz 400m kobiet z udziałem naszej mistrzyni olimpijskiej; 

2) strefa aktywności dla najmłodszych; 

3) strefa gastro; 

4) konkursy dla kibiców i loteria fantowa; 

5) bieg na 1500m mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. 

Miasto Kołobrzeg po raz kolejny przystąpiło do Sportowego Turnieju Miast i Gmin w 

ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. W ramach turnieju przeprowadzono 

201 wydarzeń, 7802 osób wzięło udział, dzięki czemu Kołobrzeg drugi raz z rzędu w kategorii 

miast od 40 do 10 tys. mieszkańców zdobył I miejsce i nagrodę finansową. Środki te Gmina 

Miasto Kołobrzeg przeznaczyła na organizację pikniku sportowo – rekreacyjnego w ramach 

promocji hasła: „Żaden lek nie zastąpi ruchu”, której podjął się MOSiR. 

 
Spośród wielu działań warto wspomnieć o organizacji przy współpracy z Muzeum 

Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego kilku wystaw fotograficznych  

o tematyce sportowej.  Jedną z nich była wystawa, pt.: „Góry – o jakże tu miło! Jak miło! – była 

to ekspozycja wykorzystująca w dużym stopniu muzealne zbiory pocztówek gromadzone od 

wielu lat. Kolejna wystawa pt. „Polski Plakat Olimpijski i Sportowy” dała możliwość zapoznania 

się z polskimi plakatami sportowymi gromadzonymi w zbiorach muzealnych i obecnie 

dokumentującymi wydarzenia sportowe. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła 

się także wystawa fotograficzna „Gwiazdy Sportu w Niepodległej. Wybitni sportowcy  

II Rzeczypospolitej”. Te wspaniałe zbiory pozwalały spojrzeć na historię międzywojennego 

sportu polskiego przez pryzmat najwybitniejszych postaci tamtego okresu, takich jak m.in. 

mistrzowie olimpijscy Halina Konopacka, Stanisława Walasiewicz i Janusz Kusociński oraz 

wielu innych, reprezentujących rozmaite dyscypliny. Czas dwudziestolecia międzywojennego, 

lata 1918-1939, to okres nieporównywalny z żadnym innym w dziejach Polski. Radość  

z odzyskanej po ponad stuleciu niepodległości zaowocowało niezwykłą intensywnością pasją 

w działaniu na wszystkich niemal polach społecznej aktywności. Bohaterowie stadionów 

uosabiali wielkie nadzieje i marzenia o znaczeniu Polski w świecie, szybko zdobywali więc 

statut gwiazd. 
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Wystawa fotograficzna Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Igrzysk Olimpijskich Tokio 

2020 to ostatnia w roku prezentacja 46 fotografii zespołu fotoreporterów biorącego udział  

w tej światowej sportowej imprezie. Warto zaznaczyć, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

gościł tę wspaniałą wystawę jako pierwszy obiekt po samej siedzibie Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego. Na otwarciu wystawy gościliśmy trzy olimpijki: Małgorzatę Hołub-Kowalik, 

Elżbietę Wójcik oraz kołobrzeżankę Joannę Nowicką.  

W swoich działaniach związanych z aktywizacją mieszkańców Kołobrzegu MOSIR 

dopasowywał się do aktualnej sytuacji pandemicznej. Na koniec roku kolejny raz 

zorganizowano tydzień z regularnymi aktywnościami fizycznymi pn. ,,Mikołajkowy Workout” 

przy wykorzystaniu aplikacji ,,Aktywne Miasta” oraz w ograniczonych grupach przy współpracy 

z kołobrzeskimi instruktorami sportu. Uczestnicy przez tydzień rywalizowali o jak największą 

ilość punktów poprzez swoje aktywności fizyczne. Zakończeniem był wspólny bieg podczas 

Park Run z motywami świątecznymi. 

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

W 2021 roku MOSiR w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkował kwotę 327 996,81 zł., 

która została przeznaczona na: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatkowana 

kwota (zł) 
Opis zadania 

1 
Zakup pojazdu użytkowego 
czterokołowego 

146 930,00 
Zakupiono pojazd użytkowy czterokołowy POLARIS 
RANGER XP 1000 z przeznaczeniem dla zabezpieczeń 
ratowniczych na kąpieliskach morskich miasta Kołobrzeg. 

2 
Uruchomienie i modernizacja 
systemu sprzedaży biletów wstępu 
na molo w Kołobrzegu 

73 200,00 

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono budkę 
kasową oraz sprzęt komputerowy wraz z 
oprogramowaniem - system sprzedażowy, zamontowano 
systemu monitoringu wizyjnego przy molo. 

3 Modernizacja sali tanecznej 55 266,81 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu 
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Umowy 
Nr WEiS -II/D/31/2021 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miasto Kołobrzeg w formie dotacji 
celowej. 

4 
Modernizacja systemu sprzedaży 
biletów OLIMP na Stadionie 
Piłkarskim im. S. Karpiniuka  

32 000,00 

Zakres prac dotyczył umowy Nr 130.2021 i podzielony 
został na 3 etapy. Dwa pierwsze na kwotę 32.000 zł 
wykonano w IV kw. 2021 r., natomiast etap trzeci zostanie 
zrealizowany w 2022 roku. 

5 

Wykonanie dokumentacji 
technicznej i budowa/przebudowa 
infrastruktury technicznej na plaży 
na potrzeby obiektów sezonowych 

20 600,00 
Wykonano dokumentację projektową dot. infrastruktury 
technicznej na plaży na potrzeby punktów 
gastronomicznych. 

RAZEM 327 996,81   
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 
DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

W MIEŚCIE 

Działania zmierzające do ograniczenia występujących zagrożeń bezpieczeństwa 

wymagają dużego zaangażowania obywateli i organizacji społecznych oraz zmuszają do 

opartego na zasadach partnerstwa współdziałania między Policją, instytucjami publicznymi,  

a społecznościami lokalnymi. Powszechne rozumienie bezpieczeństwa, głównie kojarzone jest 

z poziomem zagrożenia przestępczością. W tym zakresie stan bezpieczeństwa w Kołobrzegu 

można ocenić porównując liczbę przestępstw: stwierdzonych – 1415 i wykrytych – 1007.  

W 2021 r., w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, Policja odnotowała 17 wypadków 

w wyniku, których 1 osoba poniosła śmierć, a 17 osób zostało rannych. Ponadto odnotowano 

1121 kolizji drogowych. Funkcjonariusze Policji zrealizowali 14 programów profilaktycznych  

w ramach 208 spotkań z dziećmi oraz młodzieżą w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych. 

Zadaniami z zakresu bezpieczeństwa publicznego zajmuje się Straż Miejska, działająca 

jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta. Zadania te mają często powtarzalny charakter  

i niejednokrotnie wymagają współdziałania z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu, 

wydziałami Urzędu Miasta i innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu ładu  

i porządku publicznego, a także z organizacjami społecznymi i radami osiedlowymi. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w 2021 r. przyjęli 4787 zgłoszeń od mieszkańców i instytucji, 

dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego i spokoju, zagrożenia w ruchu drogowym, 

bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zagrożenia życia  

i zdrowia, awarii technicznych i zwierząt. W ramach prowadzonej pracy stwierdzono 7 658 

wykroczeń. Nałożono 5382 grzywien w drodze mandatu karnego, na kwotę 603 968,00 zł. 

Skierowano 56 wniosków do sądu. Straż Miejska współpracuje z Centrum Poszukiwań Ludzi 

Zaginionych - Fundacją Itaka oraz KPP Kołobrzeg. W ramach przedmiotowej współpracy Straż 

Miejska otrzymuje wizerunki osób zaginionych. Wizerunki osób są udostępniane 

funkcjonariuszom Straży, którzy podczas codziennych czynności mogą spotkać osoby 

zaginione. Corocznie uczestniczy w poszukiwaniu kilkunastu osób mogących przebywać  

na terenie miasta Kołobrzeg.  

W zakresie realizacji polityki bezpieczeństwa w 2021 roku kontynuowano realizację 

projektu „Wsparcie służb mundurowych”: 

1) Policji, w zakresie: przekazania, w formie dotacji celowej kwot: 40 000,00 zł. na 

zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy sił wsparcia, głównie w sezonie letnim, 

oddelegowanych do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu oraz 20 000,00 

zł. na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę. Dodatkowo, 

przekazano kwotę 15.000,00 zł. na pokrycie kosztów wyżywienia policjantów adaptacji 

zawodowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Szczecinie, pełniących służby na terenie miasta Kołobrzeg. Ponadto dokonano 50% 

dofinansowania zakupu oznakowanego samochodu służbowego typu SUV, w kwocie 

62.500,00 zł., dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. 
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2) Straży Pożarnej, w zakresie: zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych 

wraz z osprzętem oraz osobistego sprzętu specjalnego na kwotę 24 510,21 zł. dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.  

Ponadto, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 

Zachodniopomorskiego została przekazana dotacja 20.000,00 zł. na realizację zadania 

publicznego: „Ratownictwo, ochrona ludności w mieście Kołobrzeg”. Dotacja została w pełni 

wykorzystana na prowadzenie analizy zagrożeń bezpieczeństwa na plaży, oznakowania miejsc 

niebezpiecznych, prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz objęcie nadzorem 

miejsc wykorzystywanych do kąpieli w okresie sezonu letniego.  

Równolegle, dla Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON”, przeznaczono 

50.000,00 zł. na zakupy sprzętu specjalistycznego, utrzymanie posiadanego sprzętu w pełnej 

gotowości oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki. Do największych wydatków należały: 

koszty polis ubezpieczeniowych druhów i sprzętu, utrzymanie sprzętowe łodzi ratowniczych, 

akcesoriów nurkowych i strażackich.  

Coroczna akcja „Bezpieczne Ferie zimowe”.  Akcja skierowana do dzieci i młodzieży na 

temat zagrożeń mogących wystąpić podczas zimowego wypoczynku. Spotkania były 

prowadzone przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Natomiast akcja „Bezpieczne 

wakacje”, z powodu ograniczeń związanych z występowaniem pandemii Covid-19, 

przeprowadzona została w mniejszym wymiarze. Realizowano również program prewencyjny 

„Bezpieczny Senior” – z udziałem osób starszych, na podstawie zdarzeń odnotowanych na 

terenie miasta. Przeprowadzono szereg akcji pn.: „Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać” 

(program mający na celu przekazywanie ostrzeżeń przed grą w tzw. „trzy kubki”). Program 

realizowany poprzez, m.in.: spotkania profilaktyczne, kolportaż ulotek i plakatów oraz 

informacje w mediach.  

Obrona Cywilna, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021, poz. 372), ma na celu ochronę 

ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie  

i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 

żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków. Funkcję Szefa Obrony Cywilnej 

Miasta Kołobrzeg pełni ustawowo Prezydent Miasta. Do zakresu działania Szefa Obrony 

Cywilnej Miasta należy kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć 

obrony cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne 

jednostki organizacyjne działające na terenie miasta, a w szczególności: 

1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz opiniowanie planów 

działania OC; 

2) organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej; 

3) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania o zagrożeniach; 

4) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej; 

5) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego 

zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie miasta; 
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6) zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy 

przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności; 

7) zapewnienie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia 

zniszczeniem; 

8) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu 

spożywczego; 

9) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno –

epidemiologicznych, społecznych i organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji 

ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. 

W ramach Obrony Cywilnej funkcjonuje system ostrzegania, alarmowania  

i informowania ludności miasta przed zagrożeniami czasu pokoju i wojny. Syreny alarmowe 

uruchamiane są drogą radiową poprzez centralę komputerową zainstalowaną i obsługiwaną 

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Decyzję o wprowadzeniu i ogłoszeniu sygnałów 

alarmowych lub komunikatów ostrzegawczych, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy 

terytorialnie organ administracji publicznej (Wojewoda Zachodniopomorski lub Prezydent 

Miasta Kołobrzeg). W zakresie treningu, sprawdzenia prawidłowości działania z jednoczesnym 

uczczeniem ważnych wydarzeń, w 2021 r. system był uruchamiany 3 razy. Na terenie Miasta 

Kołobrzeg zainstalowanych jest 9 syren alarmowych (4 syreny elektroniczne i 5 syren 

mechanicznych). 

Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego wpłynęło 112 informacji o negatywnych 

zdarzeniach mających miejsce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Powyższe zdarzenia  

w szczególności obejmowały sprawy dotyczące: pandemii Covid-19, pożarów, podtopień, 

silnych wiatrów, dzikiej zwierzyny, awarii technicznych, niewybuchów oraz innych zdarzeń 

losowych. 
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POLITYKA SPOŁECZNA 
POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Pomoc społeczna stanowi istotny obszar funkcjonowania Miasta, gdyż działania 

realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. 

Realizatorem zadań pomocy społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kołobrzegu. Zadania MOPS określa ustawa o pomocy społecznej, ale system pomocy 

wymaga także realizacji zadań wynikających z innych aktów prawnych, m.in. ustawy  

o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach 

mieszkaniowych i energetycznych i z innych przepisów. W 2021 roku działalność MOPS 

koncentrowała się na pomocy finansowej dla mieszkańców oraz na świadczeniu pomocy 

niepieniężnej obejmującej m.in. organizację wsparcia dla osób niesamodzielnych, reintegrację 

społeczną i zawodową, ograniczanie skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz 

pobudzanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu kołobrzeskich rodzin.  

W roku 2021 realizacja wszystkich zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kołobrzegu była nadal utrudniona w związku z epidemią COVID-19. Sytuacja ta ograniczyła 

możliwość kontaktu z klientami Ośrodka i miała znaczy wpływ na realizację zaplanowanych 

działań. Niemniej jednak żadna osoba wymagająca pomocy pieniężnej lub niepieniężnej nie 

została jej pozbawiona.   

Wydatki finansowe MOPS w 2021 roku wynosiły 69 800 493,96 zł, w tym najwięcej 

wydatkowano w zakresie świadczeń klasyfikowanych jako rodzina, na które przeznaczono 

ponad 52,3 mln zł. Tak jak w ubiegłych latach, istniało kilka źródeł finansowania zadań 

realizowanych przez MOPS, które ujęto w poniższej tabeli: 

Źródło finansowania Kwota 

Budżet państwa 54 086 945,19 

Budżet Miasta 15 173 967,84 

Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny) 539 580,93 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

 
 
 

 

W 2021 roku pomocą społeczną objęto łącznie 875 kołobrzeskich rodzin (liczących 

łącznie 1 509 osób), spośród których 754 rodziny otrzymały pomoc finansową i/lub pomoc  

w naturze lub w postaci usług. Najliczniejszą grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej 

stanowiły w roku 2021 gospodarstwa jednoosobowe – wsparciem objęto 582 takich rodzin. 

Główne powody udzielenia wsparcia wskazano w tabeli poniżej. Istotnym jest fakt,  

że powodem przyznania świadczeń pomocy społecznej jest najczęściej wystąpienie więcej 

niż jednej przesłanki.  

Przyczyna Liczba rodzin objęta pomocą 

Ubóstwo 477 

Niepełnosprawność  361 

Długotrwała lub ciężka choroba 335 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

226 

Bezrobocie 192 

Źródło: opracowanie własne 
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Zadania pomocy społecznej (własne i zlecone) obejmują zarówno pomoc finansową, 

jak i świadczenia niepieniężne: m.in. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, tymczasowy 

pobyt osoby bezdomnej w schronisku oraz pracę socjalną.   

Świadczenia pieniężne obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków,  

co uwarunkowane jest spełnieniem określonego w przepisach o pomocy społecznej kryterium 

dochodowego. Pierwszy rodzaj świadczeń to zasiłki stałe – świadczenie dla osób niezdolnych 

do pracy ze względu na niepełnosprawność lub wiek. Drugi - zasiłki okresowe - wypłacane są 

z powodu występowania dysfunkcji ograniczającej samodzielne funkcjonowanie i utrzymanie 

się rodziny, np. z powodu bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby lub 

niepełnosprawności itd. Zasiłki celowe przyznawane są dla zaspokojenia konkretnej potrzeby 

bytowej (zakup żywności, odzieży, opłaty mieszkaniowe itd.). Łączna kwota wypłaty 

świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej wyniosła ponad 7,7 mln zł. W kwocie tej 

ujęto m.in. koszty zasiłków celowych, stałych i okresowych, koszty pobytu mieszkańców 

Kołobrzegu w domach pomocy społecznej, a także opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Rodzaje zasiłków z pomocy 

społeczne wraz z wydatkowaną kwotą przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj świadczenia Liczba osób objętych pomocą Kwota świadczeń  

Zasiłki celowe 820 951 404 

Zasiłki stałe 192 993 734 

Zasiłki okresowe 553 658 841 

Źródło: opracowanie własne. 

Świadczeniem pieniężnym jest pokrycie kosztów pobytu osoby niesamodzielnej  

w domu pomocy społecznej określonego typu. W roku 2021 w domach pomocy społecznej 

przebywało 151 kołobrzeżan skierowanych przez MOPS w Kołobrzegu. Gmina Miasto 

Kołobrzeg dofinansowywała lub finansowała pobyt w domach pomocy społecznej 147 osób. 

Łączne wydatki na ten cel to kwota 5,1 mln zł. 

Finansowe wsparcie kołobrzeskich rodzin to także realizacja świadczeń wynikających  

z innych przepisów niż ustawa o pomocy społecznej.  

W ramach systemu finansowego wsparcia rodzin należy zwrócić uwagę na świadczenia 

wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+, z którego skorzystało 4 647 rodziny 

posiadające dzieci do 18 roku życia. Na wypłatę 76 081 świadczeń przeznaczono prawie  

37,8 mln zł.  

Kolejną formę pomocy stanowiły świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla  

267 rodzin, a łączne wydatki związane z wypłatą 3 804 świadczeń wyniosły prawie  

1,7 mln zł. 

Ponadto realizowano także świadczenia rodzinne, których łączny koszt wypłaty wynosił 

prawie 10,8 mln zł. Zestawienie wybranych wydatków na świadczenia rodzinne w 2021 roku 

przedstawia poniższa tabela (wybrane świadczenia rodzinne): 

Rodzaj świadczenia rodzinnego Liczba świadczeń Kwota 

Świadczenia pielęgnacyjne 2 574 4 991 945 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 18 172 2 152 185 

Zasiłki pielęgnacyjne 8 850 1 910 434 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dodatkowo w ramach zadania własnego Gminy Miasto Kołobrzeg, jakim jest polityka 

prorodzinna, od 1 lipca 2019 r. realizowana jest wypłata jednorazowej zapomogi finansowej  

z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. „Kołobrzeskie becikowe”. Wydatki poniesione z tego 

tytułu w 2021 roku stanowiły kwotę 103 tys. zł i obejmowały wypłatę 204 świadczeń w kwocie 

500,00 zł na dziecko oraz jednego świadczenia w kwocie 1 000,00 zł na dziecko.  

Następną formę wsparcia stanowiła wypłata 4443 dodatków mieszkaniowych,  

na które przeznaczono kwotę ponad 988 tys. zł. W roku 2021, podobnie jak w roku ubiegłym, 

najwyższy poziom wsparcia otrzymały rodziny zamieszkujące w lokalach należących  

do miejskiego zasobu mieszkaniowego. W ramach wypłaconych dodatków mieszkaniowych 

kwota ponad 11 tys. zł pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Najemcy  

i podnajemcy lokali mieszkalnych, który utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku 

pandemii koronawirusa, mogli ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kołobrzegu o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Świadczenie zostało wypłacone 5 gospodarstwom domowym. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był odpowiedzialny również za pomoc materialną 

dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznawaną w formie stypendium szkolnego oraz 

zasiłku szkolnego. W roku 2021 przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego dla  

28 uczniów. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego przyznawano z kolei zasiłek szkolny - w roku 2021 przyznano 3 takie 

zasiłki. Łączna kwota wydatków związana z realizacją tego zadania wyniosła ponad 30 tys. zł. 

 Do niepieniężnych form wsparcia mieszkańców Kołobrzegu realizowanych przez 

MOPS w Kołobrzegu w ramach pomocy społecznej zaliczyć należy m.in. usługi opiekuńcze, 

pracę socjalną i animację środowiska lokalnego, wspieranie prawidłowego funkcjonowania 

rodzin z dziećmi, ofertę aktywizacji społeczno – zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, 

działania w zakresie ograniczania skutków bezdomności. 

Dostęp do ww. usług społecznych realizowany był poprzez standardową działalność MOPS 

oraz poprzez realizację zadań w ramach projektów unijnych oraz miejskich programów 

społecznych. 

 Istotne miejsce wśród niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej zajmują usługi 

opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania beneficjentów, którymi w 2021 r. objęto 154 

osoby – w zdecydowanej większości były to osoby powyżej 75 roku życia. Realizacja usług 

opiekuńczych polegała m.in. na pomocy przy czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych oraz 

przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków do miejsca zamieszkania, kontaktach z placówkami 

ochrony zdrowia itd. Z kolei 7 osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczono – w ramach 

zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze. Łącznie w 2021 r. liczba godzin 

świadczonych usług wyniosła 28.564. 

 Działaniem o charakterze innowacyjnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącym oferty dla osób niesamodzielnych 

jest realizacja projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto 

Kołobrzeg w latach 2020- 2023”. Główne zadania projektowe nakierowane były na 

świadczenie usług opiekuńczych (10 osób) i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
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niesamodzielnych (podologicznych – 13 osób   i psychologicznych – 8 osób), teleopiekę czyli 

system informacyjno – komunikacyjny składający się z opaski do pomiarów parametrów 

życiowych z funkcją SOS oraz opieki telecentrum. Umożliwia on funkcjonowanie w środowisku 

osób niesamodzielnych, które wymagają stałego monitoringu. W 2021 roku systemem 

teleopieki zostało objętych 28 mieszkańców miasta.  

Kolejną nowatorską formą wsparcia wdrażaną w ramach ww. projektu w 2021 roku jest 

świadczenie zindywidualizowanych usług asystenckich dla osób nieaktywnych zawodowo  

z niepełnosprawnością. Z tej formy skorzystało 8 pełnoletnich mieszkańców miasta  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  

 Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, teleopieka oraz usługi asystenckie - to 

formy wsparcia odpłatne zgodnie z uchwałą Nr XIX/284/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia  

26 lutego 2020 r. 

 Drugie zadanie projektowe jest skierowane do opiekunów faktycznych dorosłych 

osób niesamodzielnych i obejmuje umożliwienie im dostępu do pomocy psychologicznej, 

szkoleń i doradztwa prawnego oraz opieki wytchnieniowej. W 2021 roku nieodpłatnym 

wsparciem objęto 32 opiekunów faktycznych, skorzystali oni z następujących form wsparcia: 

wsparcie psychologiczne – 17 osób, doradztwo prawne – 14 osób, warsztaty w zakresie 

fachowej opieki nad osoba zależną – 2 grupy (łącznie 14 osób) po 30 godzin zajęć dla każdej 

grupy oraz zajęcia grupowe z psychologiem – 2 grupy po 15 godzin zajęć każda. Ponadto od 

stycznia 2021 do grudnia 2021 roku zrealizowano 734 godziny usługi wytchnieniowej dla  

18 uczestników. 

 W roku 2021 ze wsparcia w postaci pracy socjalnej skorzystało 606 rodzin. Praca 

socjalna ukierunkowana była na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej zdolności 

samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna opierała się m.in. na 

realizacji kontraktów socjalnych – w roku sprawozdawczym realizowano 145 kontraktów 

zawartych przez pracowników socjalnych z klientami pomocy społecznej. Innym narzędziem 

pracy socjalnej były projekty socjalne skierowane do różnych grup mieszkańców miasta,  

w tym: 

działania na rzecz osób bezdomnych  

1) „Śniegowiec” – projekt socjalny skoncentrowany na wsparciu w okresie zimowym osób 

bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, nie wyrażają zgody na pobyt 

w schronisku i ogrzewalni; 

 
Pracownicy socjalni MOPS w Kołobrzegu i Straż Miejska odwiedzają osoby bezdomne przebywające m.in. 

na terenie ogródków działkowych.  
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2) „Polskie tradycje świąteczne” – projekt kierowany do osób bezdomnych przebywających  

w Schronisku oraz Ogrzewalni i polegający na wspólnym kultywowaniu tradycyjnych 

obchodów świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia poprzez przygotowanie placówki 

oraz zwyczajowych potraw świątecznych; 

działania na rzecz osób niesamodzielnych 

1) „Nie jesteś sam” – projekt obejmujący świąteczną pomoc osobom starszym, samotnym, 

przewlekle chorym i niepełnosprawnym, obejmujący dostarczenie zestawów wigilijnych 

potraw wraz z życzeniami świątecznymi; 

działania na rzecz rodzin z dziećmi 

1) „Bawmy się razem – w bezpiecznym i zdrowym świecie” – dnia 18 czerwca 2021 roku na 

terenie Miejskiego Placu Zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ulicy Unii 

Lubelskiej zrealizowano projekt socjalny w formie festynu rodzinnego; celem projektu 

było wsparcie rodziny w procesie wychowania dzieci poprzez wspólne, aktywne  

i kreatywne spędzanie czasu wolnego z wykorzystaniem zabaw integracyjnych oraz 

różnych dyscyplin sportowych; 

Festyn rodzinny „bawmy się razem w bezpiecznym i zdrowym świecie” 

2) „Siła w rodzinie” – projekt socjalny realizowany w ramach projektu „Czy wszystko 

zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023” 

– warsztaty socjoterapeutyczne dla rodziców i dzieci, których tematyka koncentrowała 

się na właściwej komunikacji między członkami rodziny i z otoczeniem; 

3) „Rodzinna magia świąt – projekt realizowany w ramach projektu unijnego „Czy wszystko 

zaczyna się w rodzinie (…), działania projektowe polegały na kreatywnym spędzeniu 

wolnego czasu rodzin z dziećmi poprzez wspólne wykonywanie ozdób i dekoracji 

świątecznych; 

działania na rzecz ogółu mieszkańców  

1) „Garść gipsu”- w ramach projektu gromadzi się materiały remontowe przekazywane 

nieodpłatnie przez mieszkańców miasta, dzięki czemu stwarza się osobom 

potrzebującym możliwość wykonania drobnych prac remontowych w mieszkaniach bez 

konieczności ponoszenia znacznych wydatków.  

Łącznie ze wsparcia w postaci projektów socjalnych realizowanych przez MOPS w Kołobrzegu 

skorzystało 256 osób.  
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 Instrumentem pracy socjalnej wykorzystanym w roku 2021 była również animacja 

środowiska lokalnego, w ramach której animator we współpracy z pracownikami socjalnymi 

podjął działania aktywizujące i motywujące do samopomocy osoby i rodziny zamieszkujące  

w obszarach miasta, w których kumulują się problemy społeczne. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu wychodząc naprzeciw potrzebom 

mieszkańców Kołobrzegu otworzył Punkt animacji środowiskowej przy ul. Artyleryjskiej 23, 

który działa w stałych terminach i godzinach. Oferta Punktu obejmuje profesjonalne 

interdyscyplinarne wsparcie oraz stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, którzy zgłaszają  

i chcą realizować lub współrealizować inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. 

W okresie od września do grudnia 2021 roku w Punkcie odbyło się 16 dyżurów 

animatora środowiska lokalnego wspieranego przez innych specjalistów, w czasie których 

mieszkańcy mogli m.in. uzyskać pomoc psychologiczną, spotkać się z przedstawicielem 

administracji mieszkań, z dzielnicowym KPP, z pracownikiem socjalnym, a także  

z Prezydentem Miasta Kołobrzeg. Działania animacyjne obejmowały także przedsięwzięcie pn. 

„Wspólnie dbamy o naszą ulicę” - którego celem była poprawa estetyki i stworzenie przez 

mieszkańców budynków przy ul. Artyleryjskiej wspólnego miejsca do spędzania czasu wolnego 

– oraz obchody Europejskiego Dnia Sąsiada – działanie na rzecz integracji społeczności 

lokalnej. 

 
Mieszkańcy porządkują i ozdabiają swoje podwórko 

Europejski Dzień Sąsiada 2021 r. przy ul. Artyleryjskiej 23 i 24. 
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W celu wspierania prawidłowego funkcjonowania rodzin z dziećmi w 2021 roku MOPS 

dysponował szeroką ofertą pomocy. Bardzo ważnym elementem systematycznego wsparcia 

rodziny jest instytucja asystenta rodziny. Asystenci rodziny podjęli pracę z 36 rodzinami,  

w których przebywało 81 dzieci. Wiodącym celem w pracy asystentów było podniesienie 

umiejętności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa 

domowego oraz wzmocnienia więzi pomiędzy rodzicami a ich dziećmi. Z kolei w pieczy 

zastępczej łącznie w 2021 roku przebywało 128 dzieci z terenu Kołobrzegu. Na sfinansowanie 

tego zadania wydatkowano 716 449,35 zł. 

 Znacznym wsparciem dla kołobrzeskich rodzin był oferta placówki wsparcia 

dziennego. W roku 2021 MOPS prowadził placówkę w formie opiekuńczej złożoną z czterech, 

a od maja z trzech świetlic środowiskowych położonych przy ul. Czarnieckiego, przy  

ul. Granicznej i przy ul. Lwowskiej. Łącznie w zajęciach świetlic uczestniczyło 64 uczniów szkół 

podstawowych.  Z powodu zagrożenia epidemiologicznego do dnia 23 lutego 2021 r. świetlice 

realizowały swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik zdalnych, a od  

24 lutego 2021 r. placówka wznowiła działalność stacjonarną w reżimie sanitarnym.  

W świetlicach prowadzono zajęcia dające dzieciom możliwość wyrównania braków 

edukacyjnych, rozwoju zainteresowań, poszerzania horyzontów światopoglądowych oraz 

aktywnego spędzania czasu wolnego. Świetlice były organizatorem konkursów plastycznych, 

warsztatów edukacyjno-profilaktycznych, wyjazdów i spotkań integracyjnych oraz 

wypoczynku letniego (kolonie w Gąsawie), z którego skorzystało 30 podopiecznych. 

Wychowawcy współpracowali z rodzicami/opiekunami dzieci, placówkami oświatowymi oraz 

pomocowymi. Wzmacniano więzi rodzinne, koleżeńskie oraz relacje społeczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zajęcia w świetlicy środowiskowej przy ul. Czarnieckiego  

Od dnia 1 marca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejne 

kompleksowe przedsięwzięcie wspierające kołobrzeskie rodziny - projekt „Czy wszystko 

zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023”, 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie 

do 30.06.2023 r. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej służących kształtowaniu postaw i kompetencji rodziców 
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biologicznych.  Do udziału w projekcie zaplanowano dwie grupy docelowe: 

1) grupa pierwsza: kołobrzeskie rodziny, w szczególności z problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi, 

2) grupa druga: pracownicy socjalni i asystenci rodziny Działu Wspierania Rodziny i Pieczy 
Zastępczej w MOPS.  

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Każda rodzina może uczestniczyć w kilku 

formach wsparcia, adekwatnych do zdiagnozowanych problemów, podstawą uczestnictwa 

jest kontrakt socjalny lub plan pracy z rodziną. Działania profilaktyczne służą kształtowaniu 

pozytywnych wzorców.  

Na dzień 31.12.2021 roku zrekrutowano 60  uczestników projektu (łącznie 21 rodzin), w tym 

23 osoby dorosłe oraz 37 dzieci w przedziale wiekowym od 2 do 16 lat. Z oferowanych  

w projekcie form wsparcia skorzystało 56 osób. 

lp. formy wsparcia w projekcie 
liczba osób, które skorzystały z 

danej formy 
(wielokrotność wyboru) 

1. Warsztaty 38 

2. Projekty socjalne 72 

3. Poradnictwo psychologiczne 25 

4. Poradnictwo pedagogiczne 10 

5. Mediacje w rodzinach z konfliktem 7 

6. Animacja czasu wolnego 24 

 

Zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz 

kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023” 

Uczestnicy projektu „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie…” najchętniej brali udział  

w aktywnych formach wsparcia:  

1) warsztaty z zakresu edukacji społeczno-ekonomicznej na zasadach i metodą Aflatoun, 

 warsztaty z zakresu profilaktyki współczesnych uzależnień; 

2) projekty socjalne realizowane przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny  

(„Siła w rodzinie”, „Rodzinna magia świąt) - w trakcie działań projektowych większość 

rodziców umiejętnie skupiała się na pracy z dzieckiem, rodzice potrafili zgodnie 

współpracować z dziećmi;  

3) animacja czasu wolnego – sport dla rodziny w formie rodzinnego wieloboju 

sprawnościowego. 
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Dużym zainteresowaniem cieszyło się również indywidualne poradnictwo psychologiczne.  

Rodzicom/opiekunom zapewniono opiekę nad osobą zależną (dzieci) na czas uczestnictwa  

w zajęciach projektowych, a każdy uczestnik zajęć ma zapewnione bilety Komunikacji 

Miejskiej. Promocja projektu odbyła się głównie poprzez plakaty rozpowszechniane na terenie 

miasta oraz artykuły sponsorowane w Gazecie Kołobrzeskiej. 

W zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej kontynuowano i z dniem 31 maja 

2021 roku zakończono realizację rozpoczętego w 2017 r. projektu pn. „Aktywna integracja 

kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zwiększenie 

zatrudnienia 100 mieszkańców Kołobrzegu (w tym min. 55 kobiet i 22 osób  

z niepełnosprawnością) poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, 

edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze. Grupę docelową 

stanowili mieszkańcy Kołobrzegu w wieku aktywności zawodowej pozostający bez 

zatrudnienia z grupy osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, którzy 

realizowali indywidualną ścieżkę reintegracji opartą na kontrakcie socjalnym.  

W 2021 roku zrealizowano 14 kontraktów socjalnych, w tym 11 osób skorzystało  

ze wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej. Staże u lokalnych pracodawców odbyło  

9 uczestników/czek – jako kosmetyczka, pomoc kuchenna, referent w biurze rachunkowym, 

sprzedawcy (w markecie budowlanym i przedsiębiorstwie ogrodniczym), pracownica działu 

poligrafii, pracownik fizyczny, pokojowa. W ramach aktywnej integracji o charakterze 

edukacyjnym 6 osób wzięło udział w kursie prawo jazdy kat. B.   

W latach 2017 – 2021 w projekcie uczestniczyło łącznie 103 osoby, w tym: 

1) 31 uczestników/czek podjęło zatrudnienie; 

2) 26 osób poszukiwało aktywnie pracy po zakończeniu udziału; 

3) 45 uczestników/czek podniosło swoje kwalifikacje zawodowe; 

4) 76 osób podniosło swoje kompetencje zawodowe; 

5) wskaźnik efektywności społecznej ukształtował się na poziomie 81 %; 

6) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 44%. 

Ważnym zadaniem w roku sprawozdawczym były działania na rzecz ograniczania 

skutków bezdomności. W roku 2021 Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi – Schronisko, 

Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu prowadził: 

1) Schronisko dla Osób Bezdomnych, całoroczną placówkę, której zadaniem jest 

zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług 

ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności  

i uzyskanie samodzielności życiowej. Schronisko dysponuje 30 miejscami. Pobyt  

w Schronisku przyznaje się na czas określony decyzją administracyjną poprzedzoną 

przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i zawarciem przez osobę 

bezdomną kontraktu socjalnego z pracownikiem socjalnym MOPS w Kołobrzegu. Pobyt 

w Schronisku jest odpłatny zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/546/21 Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Kołobrzegu (Dz. Urz. Województwa 
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Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 3644). 

2) Ogrzewalnię dla Osób Bezdomnych – całodobową placówkę funkcjonującą w okresie od 

1 października do 30 kwietnia, w której umożliwia się interwencyjny, bezpieczny pobyt 

w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. 

Ogrzewalnia posiada 15 miejsc, a pobyt w placówce jest nieodpłatny.  

Z pobytu w Schronisku w 2021 r. skorzystało 25 osób (w tym kobiety - 7, mężczyźni - 18, 

osoby pełnoletnie 21, dzieci – 4), a z pobytu w Ogrzewalni 55 osób (8 kobiet i 47 mężczyzn). 

 W roku 2021 Mieszkanie chronione stanowiło miejsce czasowego pobytu dla osób 

bezdomnych odbywających obowiązkową kwarantannę przed umieszczeniem w Schronisku 

dla Osób Bezdomnych w związku z epidemią COVID-19. W związku z czym nie organizowano 

w tym miejscu wsparcia przygotowującego do samodzielnego funkcjonowania.    

 W ramach wspierania mieszkańców miasta w postaci żywności, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kołobrzegu włączył się w realizację Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom 

doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej 

w formie paczek lub posiłków. Realizatorem działania na terenie Kołobrzegu jest Oddział 

Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu, który odpowiada za dostawy żywności 

i rozliczenie zadania. Pracownicy socjalni Ośrodka wydają mieszkańcom miasta skierowania 

do odbioru artykułów spożywczych, a zadanie realizują pracownice Magazynu SEZAM.  

W 2021 roku pomoc żywnościową realizowano w okresie IV – X, a skorzystało z niej 468 

kołobrzeskich rodzin (910 osób w rodzinach).  Łącznie wydano około 34 ton żywności.  

W roku sprawozdawczym – podobnie jak w roku 2020 – Ośrodek prowadził przez  

7 dni w tygodniu miejski telefon alarmowy, na który zgłaszały się osoby i rodziny przebywające 

w kwarantannie lub w izolacji oraz osoby starsze, niesamodzielne, samotne, który wymagały 

pomocy. MOPS, współpracując z wolontariuszami, organizował wsparcie  

w postaci dostawy artykułów spożywczych, higienicznych, leków, posiłków, paczek 

żywnościowych itd. oraz organizował pomoc w postaci wyprowadzania psów przez okres 

zakazu wychodzenia z domu w związku z izolacją lub kwarantanną. W roku 2021 z takich usług 

skorzystało 21 osób / rodzin. W wielu przypadkach pomoc świadczona była danej osobie lub 

rodzinie więcej niż raz (np. kilkakrotne zakupy, kilkukrotna realizacja recept, wyprowadzanie 

psa przez okres co najmniej 8 dni dwa razy dziennie). 

Mimo różnorodnych działań podjętych w obszarze pomocy społecznej w 2021 roku 

nadal istnieją potrzeby nie tylko w zakresie kontynuacji realizowanych przedsięwzięć, ale 

także uwzględnienia nowych zadań, celem świadczenia usług jeszcze bardziej dostosowanych 

do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Sprawozdanie z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu za rok 2021. Przydatne informacje  

o poszczególnych programach i projektach znajdują się również na stronie internetowej 

Ośrodka. 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Obowiązek opracowania i realizacji strategii wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004 roku o pomocy społecznej. W oparciu o ten przepis Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2026 przyjęta została do 

realizacji Uchwałą Nr XXX/438/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 roku. 

W Strategii określono wizję Kołobrzegu w następujący sposób: „Kołobrzeg jest miejscem 

przyjaznym, dynamicznie rozwijającym się, podejmującym działania zmierzające do 

osiągnięcia dobrostanu mieszkańców, ich wysokiej aktywności społecznej oraz poczucia 

bezpieczeństwa. Miejscem, w którym istnieje równy dostęp mieszkańców do wysokiej jakości 

usług społecznych, rozwijającym się rynkiem pracy, przy poszanowaniu uzdrowiskowego 

charakteru miasta oraz dbałością o stan środowiska naturalnego. Natomiast misja miasta 

brzmi: Kołobrzeg to miasto regeneracji, oparte o harmonijny i dynamiczny rozwój. Dzięki 

położeniu i bogactwom naturalnym umożliwiające prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu 

życia mieszkańców. Miasto, w którym skuteczne rozwiązuje się problemy mieszkańców, 

zapewnienia się im możliwości zrównoważonego rozwój oraz poczucie bezpieczeństwa poprzez 

efektywny system wsparcia, równy dostęp do usług społecznych dopasowanych do potrzeb 

oraz do zatrudnienia. Działania realizowane są we współpracy lokalnych partnerów, przy 

wykorzystaniu położenia miasta oraz jego wewnętrznego instytucjonalnego i społecznego 

potencjału”. 

W celu realizacji wizji i misji w dokumencie opracowano następujące priorytety: 

1) Priorytet pierwszy: Poprawa dostępu mieszkańców Kołobrzegu do zintegrowanego 

systemu usług społecznych dopasowanych do ich potrzeb. 

2) Priorytet drugi: Wspieranie rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka.  

3) Priorytet trzeci: Spożytkowanie zasobów seniorów oraz osób z niepełnosprawnością na 

rzecz dobra wspólnego oraz zapewnienie im wsparcia w niezbędnym wymiarze. 

4) Priorytet czwarty: Zapewnienie wsparcia i bezpieczeństwa osobom doświadczającym 

przemocy.  

5) Priorytet piaty: Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

z powodu bezdomności oraz uzależnień. 

Dla każdego z priorytetów opracowano cel strategiczny, cele operacyjne oraz zaplanowano 

określone działania.  

Działania wdrażające Strategię realizowane były w ramach działań statutowych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu oraz w ramach programów społecznych Gminy 

Miasto Kołobrzeg. Najważniejsze z nich to: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów o Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani, Miejski Program Wspierania 

Rodziny na lata 2021-2023, Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2021-2023, 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021-2023, Roczny Program współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg  

z organizacjami pozarządowymi. Monitoring Strategii obejmuje więc głównie analizę danych 

wskazanych w dokumentach sprawozdawczych z realizacji programów (których znaczną część 
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zawarto w tym opracowaniu) oraz danych zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej i 

w sprawozdaniu z działalności MOPS w Kołobrzegu, których opracowanie jeszcze trwa. 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  

Strategia profilaktyczna i terapeutyczna Gminy Miasto Kołobrzeg w sferze zwalczania 

narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi jest wielkokierunkowa i komplementarna. 

Zadania te są realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i korzystnie wpływają na budowanie nowoczesnych procesów 

wsparcia społecznego kierowanych do osób dotkniętych uzależnieniami i ich rodzin, 

doświadczających traumy będącej następstwem nałogu. Szczególną troską Miasto otacza 

najmłodszych mieszkańców poprzez działania opiekuńczo–wychowawcze, zajęcia profilaktyki 

szkolnej, organizację różnorodnych form wykorzystania czasu wolnego, promocję zdrowego 

stylu życia.  

Gmina Miasto Kołobrzeg kładzie również nacisk na szeroko rozumianą pomoc 

osobom dorosłym, dotkniętym problemem alkoholizmu oraz osobom współuzależnionym 

poprzez zamawianie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, które nie są refundowane 

przez NFZ.  

Zadania programowe obejmują także tworzenie punktów informacyjnych, wspieranie 

środowisk samopomocowych alkoholików, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych 

związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, współorganizację konferencji 

poświęconych przeciwdziałaniu negatywnym skutkom społecznym uzależnień, budowanie 

lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i jego negatywnym następstwom.  

Gmina Miasto Kołobrzeg wspiera działania edukacyjne kierowane do rodziców, wspiera szkoły 

oraz inne placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze. Działania odbywają się w ramach 

corocznie uchwalanego przez Radę Miasta Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

W 2021 roku podstawą realizacji zadań była uchwała nr XXXI/442/20 Rady Miasta Kołobrzeg  

z dnia 30 grudnia 2020 roku. Działania obejmują dwa obszary: 

OBSZAR I: Zwalczanie narkomanii. W ramach tego obszaru: 

1) udzielono dotacji celowej w kwocie 8 000,00 zł w postępowaniu konkursowym dla Lech 

Investment sp. z o.o. - Poradni Leczenia Uzależnień „Progres” na realizację oferty terapii 

dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin. Zgodnie z przedstawionym 

sprawozdaniem z dotacji dodatkowo sfinansowano sesje terapii indywidualnej w okresie 

od września do grudnia 2021 r. 

2) udzielono dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł w postępowaniu konkursowym dla 

Poradni Leczenia Uzależnień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w ramach zadania 

zwiększenie dostępności terapeutycznej na realizację oferty terapii dla osób 

uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin, szczególności pacjentom chorującym 

psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi oraz z tzw. „podwójną diagnozą”, czyli 

chorującym psychicznie i uzależnionym. Dotacja została wykorzystana na podniesienie 

standardu usług w poradni, podnoszenie wiedzy na temat uzależnień. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3) niżej wymienionym placówkom oświatowym dla których Gmina Miasto Kołobrzeg jest 

organem prowadzącym przekazano środki finansowe w celu realizacji programów 

profilaktycznych i edukacyjnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych: 

➢ Szkoła Podstawowa nr 4: 6 500,00 zł, 

➢ Szkoła Podstawowa nr 5: 8 250,00 zł, 

➢ Szkoła Podstawowa nr 6: 3 000,00 zł, 

➢ Szkoła Podstawowa nr 7: 3 000,00 zł, 

➢ Szkoła Podstawowa nr 8: 3 000,00 zł, 

➢ Szkoła Podstawowa nr 9: 3 000,00 zł. 

OBSZAR II: Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W zamach obszaru zrealizowano następujące 

zadania: 

1) w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym udzielono 3 dotacji w kwocie łącznej 30 000,00 

zł dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem na zabezpieczenie 

pacjentów pod wpływem alkoholu przebywających na oddziałach szpitalnych - wsparcie 

Dziennego Oddziału Psychiatryczny oraz Oddziału Psychiatrycznego. Udzielone dotacje 

zostały wykorzystane w szczególności na pomoc pacjentom chorującym psychicznie, 

pacjentom z zaburzeniami psychicznymi i z tzw. „podwójną diagnozą”, czyli chorującym 

psychicznie i jednocześnie uzależnionych. Dotacja została wykorzystana na podniesienie 

standardu usług na oddziałach Psychiatrycznym i Dziennym Psychiatrycznym oraz 

podnoszenie wiedzy na temat uzależnień; 

2) zabezpieczono środki na sfinansowanie pobytu osób w trakcie procesu zdrowienia  

w ramach terapii „after care”. W związku z epidemią w trakcie roku nie wpłynął żaden 

wniosek o sfinansowanie tej formy terapii; 

3) sfinansowano zakup 37 znaków opłaty sądowej za skierowane do Sądu Rejonowego  

w Kołobrzegu wnioski w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego; 

4) sfinansowano 32 opinie biegłych sporządzonych na polecenie sądu w sprawie 

zobowiązania do leczenia odwykowego; 

5) sfinansowano koszty eksploatacyjne funkcjonowania Centrum Spraw Społecznych  

w Kołobrzegu (energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody, odprowadzenie 

ścieków); 

6) prowadzono Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych oraz 

jego filii na osiedlu Radzikowo i Podczele. W punkcie, w okresie realizacji zadania przez 

organizację pozarządową, cztery razy w tygodniu w godzinach popołudniowych 

przyjmowali: radca prawny, psycholog, terapeuta uzależnień oraz pracownik socjalny; 

7) zlecono realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert wybrano ofertę na organizację konferencji pod 

nazwą „Problemy dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii”. Konferencja odbyła się  

25 listopada 2021 r. w Regionalnym Centrum Kultury. Gościem konferencji była Pani Dorota 

Zawadzka. Konferencja była częścią kampanii „Przemoc jest słaba” i była transmitowana  

on-line. 
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8) sfinansowano produkcję i emisję spotu radiowego w ramach kampanii „Przemoc jest 

słaba”. Spot był emitowany pięć razy dziennie przez okres miesiąca w radiu „Eska”, radiu 

„Plus” oraz „Radiu Kołobrzeg”. Uzupełnieniem spotu były ulotki, których 1 500 szt. 

rozdysponowano w placówkach oświatowych, pomocowych oraz jednostkach kultury i w 

budynku Urzędu Miasta; 

9) niżej wymienionym placówkom oświatowym dla których Gmina Miasto Kołobrzeg jest 

organem prowadzącym przekazano środki finansowe na prowadzenie działań mających 

na celu profilaktykę uzależnienia od alkoholu, w tym realizację rekomendowanych 

programów profilaktycznych oraz szkolenie kadry placówek do realizacji programów 

rekomendowanych. Zrealizowano m.in. programy: „Przyjaciele Zippiego”, „Unplugged”, 

„Fred Goes Net”, „Spójrz inaczej”: 

➢ Przedszkole Miejskie nr 2: 2 040,00 zł; 

➢ Przedszkole Miejskie nr 4: 2 040,00 zł; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 1: 23 550,00 zł; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 3: 8 941,50 zł; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 4: 8 370,00 zł; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 6: 7 000,00 zł; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 7: 5 500,00 zł; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 8: 5 500,00 zł; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 9: 5 500,00 zł. 

10) zlecono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przeprowadzenie  

w okresie ferii letnich działań w zakresie aktywności fizycznej. W ramach tych działań 

został zrealizowany projekt pod nazwą: „Aktywny Kołobrzeg 2021” oraz półkolonie  

z programem profilaktycznym dla 24 dzieci; 

11) udzielono dotacji na realizacje zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla organizacji pożytku publicznego w łącznej kwocie 194 325,00 zł.  

W ramach środków udzielono dotacji m.in. na prowadzenie specjalistycznej placówki 

wsparcia dziennego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

domową, prowadzenie sal mityngowych w budynku Centrum Spraw Społecznych; 

12) w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym udzielono dwóch dotacji na zwiększenie 

dostępności terapeutycznej dla poradni Leczenia Uzależnień PROGRES prowadzonej 

przez Lech Investment oraz Poradni Leczenia uzależnień prowadzonej przez Fundację 

Klucz Nadziei; 

13) przekazano do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki na realizację 

następujących zadań: 

➢ nocleg dla osób bezdomnych i dożywianie osób bezdomnych w ogrzewalni; 

➢ prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe); 

➢ obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, w tym szkolenie dla członków zespołu; 

14) przekazano dotację celową na realizacje zadań profilaktycznych przez Bibliotekę Miejską 

im. Galla Anonima w Kołobrzegu na następujące działania: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6BB6CFFD-569C-4C45-909D-CF7A9AB90DAE. Przyjęty Strona 132



 

133 
 

➢ „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku edycja 2021”; 

➢ „Dajemy słowo – biblioteka dla wszystkich”; 

15) przekazano dotację celową na realizację zadań profilaktycznych przez Regionalne 

Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu: 

➢ Akademia Dobrego Słowa; 

➢ Ferie w RCK w okresie ferii zimowych; 

➢ Wakacyjny Teatralny Elementarz - realizowany w okresie ferii letnich; 

16) sfinansowano koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kołobrzegu; 

17) sfinansowano koszt opinii biegłych sporządzonych na polecenie MKRPA w sprawie 

ustalenia istnienia uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu dalszego postępowania. 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI  

NA LATA 2021 – 2023 

Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności w Kołobrzegu na lata 2021 – 2023 

przyjęty został Uchwałą Nr XXXI/441/20 Rady Miasta Kołobrzeg dnia 30 grudnia 2020 r.  

Celem głównym Programu jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych bezdomnością  

i bezdomnych poprzez wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie 

problemu bezdomności. Głównym założeniem programu jest funkcjonowanie spójnego 

systemu wsparcia osób bezdomnych, ale również wprowadzenie działań profilaktycznych, 

chroniących mieszkańców przed bezdomnością. Założenie to wymaga wzmocnienia 

świadomości i wiedzy mieszkańców na temat bezdomności, wparcia osób bezdomnych oraz 

stwarzania możliwości wyjścia z bezdomności. Program zakłada więc dalsze integrowanie, 

rozwój i wzmocnienie działań instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Miasta 

Kołobrzeg w zakresie przeciwdziałania bezdomności. 

W roku 2021 pomoc osobom będącym w kryzysie bezdomności i przebywającym na 

terenie miasta świadczyli przede wszystkim pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kołobrzegu (pracownicy socjalni i kadra Schroniska dla Osób Bezdomnych) oraz 

funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kołobrzegu i Komendy Powiatowej Policji, a także 

pracownicy ochrony zdrowia, szczególnie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.  

Monitoring realizacji Programu w roku 2021 wskazuje, że: 

1) na terenie miasta przebywało 108 osób bezdomnych, w tym 18 kobiet  

i 90 mężczyzn, 104 osoby pełnoletnie i 4 dzieci (osoby  przebywające w Schronisku dla 

Osób Bezdomnych, w Ogrzewalni, mieszkające na terenie ogrodów działkowych, a także 

osoby bez ustalonego miejsca pobytu, często przemieszczające się, przebywające  

w miejscach niemieszkalnych, tj. na klatkach schodowych, w piwnicach, w pustostanach 

itp.); z uwagi na specyfikę zjawiska bezdomności związaną z koczowniczym stylem życia 

znacznej grupy osób bezdomnych operuje się w tym zakresie danymi szacunkowymi; 

2) 1.265 rodzin posiadało zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Kołobrzeg;  

3) 393 rodziny uregulowały zadłużenie za lokal mieszkalny i w związku z tym nie 

zastosowano wobec nich postępowania eksmisyjnego;  
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4) z tymczasowego schronienia świadczonego w ramach pomocy społecznej skorzystały  

72 osoby, w tym w Schronisku przebywało 25 osób bezdomnych, a w Ogrzewalni 55 osób 

(8 osób bezdomnych na przestrzeni roku skorzystało ze schronienia zarówno  

w Schronisku, jak i w Ogrzewalni);  

5) ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej korzystało 65 osób  

z 58 rodzin; formy pomocy uzależnione były od indywidualnej sytuacji dochodowej, 

zdrowotnej, rodzinnej i zawodowej osoby bezdomnej; 

6) pracą socjalną objęto 59 osób bezdomnych, z którymi zawarto 38 kontraktów socjalnych; 

pracą socjalną objęto także 16 osób zagrożonych bezdomnością;  

7) 1 osoba bezdomna uzyskała świadczenie emerytalno – rentowe; 

8) 2 osoby bezdomne uzyskały lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu gminy.  

Szczegółowe informacje na temat podejmowanych działań zawarto w sprawozdaniu  

z realizacji Programu. 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021-2023, zwany w dalszej części Programem, przyjęty został Uchwałą  

Nr XXXI/439/20 Rady Miasta Kołobrzeg dnia 30 grudnia 2020 r. Wymóg opracowania  

i realizacji Programu wynika przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249). Program został zbudowany na bazie czterech 

obszarów działania:  

1) profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) dostępność i skuteczność ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie; 

3) oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie; 

4) podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania zawarte w Programie realizowane są przez wiele współpracujących ze sobą 

podmiotów m.in.: Urząd Miasta Kołobrzeg, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, poradnie 

uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, 

sąd, prokuraturę, Policję oraz organizacje pozarządowe działające w sferze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje na temat działań poszczególnych podmiotów 

znajdują się w corocznym sprawozdaniu z Programu. 

Jednym z podmiotów realizujących zadanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie Gminy Miasto Kołobrzeg jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. Powołanie i funkcjonowanie Zespołu regulują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz Uchwała Nr XLII/638/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 

r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania.  
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Rolą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest 

realizacja działań określonych w Programie oraz integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w szczególności przez:  

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Zespół składa się z przedstawicieli pomocy społecznej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, 

prokuratury, sądu, szpitala, placówek oświatowych, organizacji pozarządowej i Miejskiej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu.    

Zgodnie z ustawą Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między 

Prezydentem Miasta Kołobrzeg a podmiotami zaangażowanymi w proces przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. W roku 2021 z inicjatywy Zespołu Prezydent Miasta Kołobrzeg zawarł 

lub zaktualizował 36 porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu. Porozumienia zawarto z podmiotami 

reprezentowanymi w Zespole oraz z podmiotami, których przedstawiciele pracują w grupach 

roboczych powoływanych przez Zespół. Praca grup roboczych jest najistotniejszym 

elementem procesu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stąd też Zespół powołuje do pracy 

w grupie roboczej – w zależności od indywidualnego przypadku wystąpienia przemocy  

w rodzinie – pracownika socjalnego MOPS w Kołobrzegu ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, przedstawicieli poszczególnych placówek oświatowych (publicznych  

i niepublicznych), dzielnicowych KPP, kuratorów zespołów kuratorskiej służby sądowej Sądu 

Rejonowego w Kołobrzegu, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kołobrzegu, terapeutów uzależnień z Poradni Terapii Uzależnienia  

od Alkoholu i Współuzależnienia „Progres” w Kołobrzegu oraz organizacji pozarządowych 

działających w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

W roku 2021 sprawozdawczym Zespół odbył 6 posiedzeń plenarnych i 40 roboczych 

oraz powołał 80 grup roboczych, które odbyły 304 posiedzenia.   

Podstawą postępowania w sytuacji wystąpienia problemu przemocy w rodzinie jest 

określona w przepisach procedura Niebieskiej karty (dalej NK).   

 W roku 2021 procedurą NK w Gminie Miasto Kołobrzeg objęto 105 rodzin (razem 112 

formularzy NK), w tym: 

1) na dzień 1 stycznia 2021 roku odnotowano 25 aktywnych formularzy NK (sprawy nie 

zakończone w roku 2020); 

2) w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. do Zespołu wpłynęło 80 formularzy NK (nowe 

sprawy); 

3) w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. do Zespołu wpłynęło 7 formularzy NK 

dołączanych do spraw w trakcie realizacji. 

Spośród prowadzonych 105 spraw w roku 2021 zakończono 75 procedur NK, w tym: 

1) z powodu braku zasadności prowadzenia postępowania – 46 spraw; 
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2) z powodu ustania przemocy – 29 spraw. 

W wyniku tego na dzień 31 grudnia 2021 roku odnotowuje się 30 aktywnych 

formularzy NK. 

Analiza danych osób objętych procedurą NK przedstawiają się następująco: 
Lp. Osoby objęte procedurą NK Ilość 

1 Kobiety dotknięte przemocą w rodzinie 81 

2 Mężczyźni dotknięci przemocą w rodzinie 6 

3 Małoletnie dzieci dotknięte przemocą w rodzinie 18 

razem 105 

4 Kobiety stosujące przemoc 20 

5 Mężczyźni stosujący przemoc 85 

razem 105 

6 Dorosłe dzieci / bratanek / wnuki stosujące przemoc wobec rodziców / wujka 17 

7 Rodzice / dziadkowie stosujący przemoc wobec dzieci / wnuków 21 

8 Przemoc stosowana w małżeństwie / konkubinacie 67 

razem 105 

Szczegółową informację w zakresie monitoringu działań programowych realizowanych 

w roku 2021 zawiera sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2021.  

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W KOŁOBRZEGU NA LATA  

2021 - 2023 

W roku 2021 rozpoczęto realizację Miejskiego Programu Wspierania Rodziny  

w Kołobrzegu na lata 2021-2023, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/440/20 Rady Miasta Kołobrzeg 

dnia 30 grudnia 2020 r. 

Program adresowano do rodzin zamieszkujących w Kołobrzegu, które z różnych 

przyczyn wymagają wsparcia społecznego, zwłaszcza do rodzin mających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, do dzieci wymagających zapewnienia 

opieki i wychowania poza rodziną biologiczną, dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji lub sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych przemocą. 

W ramach Programu podejmowano działania, których celem było stworzenie 

optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodzin biologicznych oraz 

wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Program zakładał realizację zadań w następujących obszarach:  

1) profilaktyka i edukacja rodzin zagrożonych problemami opiekuńczo-wychowawczymi; 

2) sprawne funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i dziecka; 

3) wysoka jakość usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dokument zakładał również monitorowanie sytuacji kołobrzeskich rodzin. Monitoring 

wskaźników za rok 2021 wykazał m.in. że:  

1) świadczeniami pomocy społecznej objęto 167 rodzin z dziećmi; 

2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 1 229 rodzin;  

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymały 372 rodziny;  

4) w ramach Programu „500+” świadczenia wypłacono 6 901 rodzinom; 

5) pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów otrzymało  

28 uczniów; 
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6) w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” z posiłków w szkołach korzystało  

76 dzieci, natomiast w przedszkolach 28 dzieci – łącznie 104 dzieci; 

7) współfinansowano pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 15 dzieci; 

8) współfinansowano pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla 113 dzieci; 

9) w ramach pracy środowiskowej promującej właściwe wzorce w rodzinach z dziećmi 36 

rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny (w tym 81 dzieci); 

10) zapewnienie opieki i wychowania, pomocy w nauce i rozwoju zainteresowań odbywało 

się w 8 placówkach wsparcia dziennego (w tym jednej specjalistycznej, trzech  

w formie podwórkowej i czterech w formie opiekuńczej z czego jedna funkcjonowała do 

m-ca kwietnia 2021 roku) i korzystało z nich 113 dzieci; 

11) w ramach organizacji czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży kołobrzeskie 

podmioty takie jak: MOSiR, RCK, MBP, MOPS zapewniły różnorodne formy wypoczynku; 

12) w sytuacjach kryzysowych udzielono wsparcia zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom 

oraz młodzieży. Pomocy udzielali między innymi: psycholog, psychiatra, pedagog, 

socjoterapeuta. MOPS udzielił pomocy 12 osobom w związku z pożarem wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego na osiedlu Podczele. Wydział Zarządzenia Kryzysowego udzielił 

wsparcia w dwóch przypadkach, tj. pożaru budynku mieszkalnego oraz śmiertelnego 

wypadku drogowego. 

13) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań służących wspieraniu rodziny: 

➢ Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Szczecinie- organizację 

dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Kołobrzegu, znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

➢ Fundacji „Na przekór przeciwnościom”- wsparcie procesu zdrowienia osób 

uzależnionych i ich rodzin w różnych formach wsparcia poza terapią; prowadzenie 

Punktu konsultacyjnego przeciwdziałania przemocy i spraw społecznych oraz jego filii 

w Podczelu i w Radzikowie; prowadzenie działań wspierających dla osób dotkniętych 

przemocą  w rodzinie; organizacja konferencji w ramach prowadzenia kampanii o 

tematyce przeciwdziałania przemocy – w dniu 25 listopada 2021r. odbyła się 

konferencja dotycząca problemów dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii. 

SENIORZY I POLITYKA SENIORALNA 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz osób w wieku 

emerytalnym oraz polityki społecznej (udzielone dotacje na współfinansowanie działań.) 

1) zlecenie wykonywania działań o charakterze zdrowotnym było udzielone na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2) udzielone dotacje dotyczyły współfinansowania działań dla NGO i wyniosły łącznie 

50 000,00 złotych. 

Lp. Nazwa działania 
Nazwa podmiotu 

leczniczego 

Kwota dotacji 

w złotych 

1. Wsparcie Seniora w samotności w czasie Świąt 
Fundacja Wolne 

Miejsce 
10 000,00 zł 
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2. Wspieranie działalności Seniorów 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 
20 000,00 zł 

3. 
Obchody 10 – lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

Senioralia oraz Inauguracja Roku Akademickiego 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 
2 000,00 zł 

4. 

Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla 

mieszkańców Kołobrzegu, znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej. 

ZOO PCK Oddział 

Rejonowy w 

Kołobrzegu 

18 000,00 zł 

 

Działania na rzecz seniorów, to także funkcjonowanie 2 Klubów Senior + oraz 

Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów, które funkcjonują w strukturze 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Ośrodka wsparcia „AKTYWNY SENIOR”.  

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” edycja 2021 Gmina pozyskała środki  

na zapewnienie funkcjonowania 2 Klubów „Senior+” tj. przy ul. Okopowej 15a oraz 

Koszalińskiej 28Aa. Celem funkcjonowania placówek wchodzących w skład ośrodka wsparcia 

jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności 

lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów. Ośrodki 

wsparcia przyjmują osoby w wieku 60 i więcej lat, będące mieszkańcami Kołobrzegu, 

nieaktywne zawodowo. 

Z usług Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Seniorów skorzystało 

narastająco 26 seniorów (w tym kobiety – 80%, mężczyźni – 20 %, osoby  

z niepełnosprawnościami – 45%).  Uczestnikom Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla 

Seniorów zagwarantowano 7-godzinny dzienny pobyt, w ramach którego zorganizowano  

i sfinansowano usługi o charakterze bytowym (m.in. dwa posiłki dziennie), o charakterze 

opiekuńczym (m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych) oraz o charakterze 

wspierającym (różne formy aktywności i integracji z otoczeniem, m.in. terapię zajęciową, 

wsparcie psychologiczne, trening czynności życia codziennego, zajęcia edukacyjne  

i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe itd.). Odpłatność za pobyt w Domu realizowana była 

zgodnie z Uchwałą XLIII/663/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim 

Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 

r., poz. 3470). W 2021 roku odpłatność za pobyt ponosili wszyscy uczestnicy. Odpłatność 

wahała się w zależności od dochodów seniorów w przedziale od 2% do 30% średniego 

miesięcznego kosztu pobytu w placówce.  

Kluby „Senior +” dysponują łącznie 200 miejscami (Klub przy ulicy Okopowej 15A – 150 

miejsc oraz Klub przy ul. Koszalińskiej 28A – 50 miejsc). W zajęciach obu Klubów narastająco 

uczestniczyło ok. 220 osób (w tym 82,27% kobiet, 17,73% mężczyzn, 28% osób  

z niepełnosprawnościami).  

W ramach realizowania działań w Klubach 2021 roku zorganizowano i sfinansowano  

m. in. następujące formy aktywizacji: zajęcia z integracji społecznej, rękodzieła artystycznego, 

treningów pamięci, gry logiczne, biblioterapii, muzykoterapii, edukacji zdrowotnej, ergoterapii 

itp. zajęcia odbywały zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Seniorom zapewniono również 
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dostęp do indywidualnych pakietów materiałów dydaktycznych przygotowywanych przez 

kadrę Klubu do zajęć w domu przez 5 dni w tygodniu. Seniorzy korzystali  

z zajęć aktywizujących społecznie, w tym - indywidualnego i grupowego poradnictwa 

psychologicznego, zajęć ruchowych tj. – gimnastyki ogólnousprawniającej, jogi, nordic walking, 

jazdy na rowerze, marszów, biegów.  Dla seniorów prowadzone były również warsztaty 

prozdrowotne oraz warsztaty edukacyjno - informacyjne prowadzone przez 

wykwalifikowanych specjalistów. Odbywały się także wyjazdy i spotkania integracyjne  

o charakterze edukacyjno – zdrowotnym, edukacyjno - integracyjnym  

i kulturalno – integracyjnym oraz spotkania z animatorem środowiska lokalnego o charakterze 

muzycznym. Ponadto odbyły się spotkania przedświąteczne z okazji Wielkiej Nocy, Świąt 

Bożego Narodzenia - oraz raz w miesiącu organizowano   kawiarenki integracyjne.  

Zajęcia w placówkach odbywały się z zapewnieniem optymalnego bezpieczeństwa oraz 

ochroną przed rozprzestrzenianiem się COVID 19. 

W lipcu 2021 roku w MOPS uroczyście obchodzono piątą rocznicę utworzenia Ośrodka 

wsparcia AKTYWNY SENIOR. W latach 2016 – 2021 ze wsparcia wszystkich trzech placówek 

skorzystało narastająco ok. 450 mieszkańców Kołobrzegu w wieku senioralnym.  

 

 
W ramach krajowego Programu Wspieraj Seniora w okresie I – XII 2021 r. Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu organizował pomoc w dostarczaniu zakupów  

i leków osobom starszym. Seniorzy dokonali 22 zgłoszeń, w tym osoby w wieku 70 lat i więcej 

dokonały 12 zgłoszeń, a seniorzy w wieku poniżej 70 r. życia – 10. Wsparciem w ramach 

Programu objęto ogółem 17 osób (w wieku 70 lat i więcej – 9 seniorów, w wieku poniżej 70 

lat – 8 osób). Pomoc w ramach Programu Wspieraj Seniora polegała głównie na dostarczaniu 

zakupów i realizacji recept.  
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PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem własnym gminy 

jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w obszarze ochrony zdrowia. Gmina Miasto 

Kołobrzeg w 2021 roku realizowała ten obowiązek podejmując działania zdrowotne poprzez 

działania zdrowotne i programy polityki zdrowotnej. Działania są ukierunkowane  

na najpoważniejsze, zdiagnozowane problemy zdrowotne mieszkańców Gminy Miasto 

Kołobrzeg lub stanowią wsparcie dla działań rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak co rok Gmina Miasto Kołobrzeg wsparła Regionalny Szpital w Kołobrzegu udzielając 

dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia służącego mieszkańcom. W minionym roku dotacja  

w wysokości 200 000,00 zł została udzielona na zakup 28 łóżek szpitalnych z wyposażeniem 

towarzyszącym (np. szafki nocne). 

Szczepienia przeciwko chorobie Covid19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2. 

1) Punkt Szczepień Powszechnych „Łuczniczka”. Punkt szczepień został uruchomiony  

w dniu 19 kwietnia 2021 r. we współpracy z podmiotem leczniczym „Uzdrowisko 

Kołobrzeg” S.A. Był to jedyny w powiecie kołobrzeskim powszechny punkt szczepień.  

W punkcie szczepienia odbywały się w okresie od 4 maja do 31 lipca. Zostały zakończone 

z powodu drastycznie spadającego zainteresowania tą formą budowania odporności. 

Zgłoszono potencjał 3 000 szczepień tygodniowo (po 500 szczepień dziennie). Punkt 

Szczepień Powszechnych obsługiwał wszystkie osoby zainteresowane (nie obowiązywała 

rejonizacja). W czasie funkcjonowania zaszczepionych zostało: 

➢ 2 232 osoby pierwszą dawką, 

➢ 2 066 osoby drugą dawką szczepionki, 

➢ 300 osób jednodawkową szczepionką Johnson. 

2) Mobilny Punkt Szczepień na placu Pionierów - uruchomiony w ramach akcji „Zaszczep 

się w wakacje nad polskim morzem”. Podmiotem leczniczym współpracującym z miastem 

przy udzielaniu świadczeń był „Lech Investment” sp. z o.o. W okresie od 6 do 11 sierpnia 

jednodawkową szczepionkę podano 835 osobom. Podobnie, jak w przypadku Punktu 

Szczepień Powszechnych nie obowiązywała rejonizacja. Liczba zaszczepionych osób była 

najwyższą spośród miejscowości, w których stawał punkt. 

3) Szczepienia w ramach IV Festiwalu Rybnego w Kołobrzegu. Szczepienia odbywały się w 

dniu 4 września we współpracy z podmiotem leczniczym „Lech Investment” sp. z o.o. 

Jednodawkową szczepionkę przyjęło 30 osób. Nie obowiązywała rejonizacja. 

Zdrowszy Kołobrzeg – wczesne wykrywanie nowotworów piersi. Program obejmował: 

1) badanie USG lub mammografia skierowane do 500 mieszkanek Kołobrzegu w wieku  

20-49 lat; 

2) bezpłatne badania mammograficzne w ramach populacyjnego programu przesiewowego 

finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia - dla Pań w wieku 50-69 lat.  

W badaniach finansowanych przez NFZ w 2021 roku udział wzięło 1 464 pań, co przy 

populacji 7 514 osób daje 19,48%; 

3) od dwóch lat obserwujemy spadek liczby osób zainteresowanych bezpłatnym badaniem. 

Przy rosnącym wskaźniku osób skierowanych do dalszej, pogłębionej diagnostyki (nawet 
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35,87%) budzi to niepokój. Dalsza bezpłatna, pogłębiona diagnostyka odbywa się 

w poradniach finansowanych ze środków NFZ; 

Działanie jest prowadzone od 2019 roku i będzie kontynuowane w 2022 roku. Realizator został 

wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zdrowiu 

publicznym. 

Rok 
Zakontraktowano 

badań 

Wykonano 

Skierowanie do 

dalszej 

diagnostyki 
Koszt 

Razem Mammografia USG Osób % 

2021 500 368 188 180 132 35,87 55 200,00 

 

Zdrowszy Kołobrzeg – Wczesne wykrywanie nowotworów piersi dla pań (70+). Badania 

mammograficzne skierowane do 60 mieszkanek Gminy Miasto Kołobrzeg posiadających 

Kołobrzeską Kartę Mieszkańca w wieku 70 lat i więcej. Program jest kontynuacją 

populacyjnego programu przesiewowego finansowanego przez NFZ dla pań w wieku 50-69 lat. 

Program ten był realizowany po raz pierwszy w 2021 r. i będzie kontynuowany w 2022 roku 

w ramach programu wczesnego wykrywania nowotworów piersi dla mieszkanek Kołobrzegu 

w wieku 20-49 lat oraz 70 lat i więcej. 

 

Rok 
Zakontraktowano 

mammografii 

Wykonano 

mammografii 

Skierowanie do dalszej 

diagnostyki 
Koszt 

2021 60 60 0 9000,00 

 

Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-

2023”. Zaplanowano sfinansowanie 30 zabiegów fizjoterapeutycznych w ciągu 10 dni 

zabiegowych w godzinach od 8.00 do 18.00. Wymogiem było posiadanie Kołobrzeskiej Karty 

Mieszkańca. Program leczenia jest układany na podstawie skierowania lekarza Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej ze wskazaniem schorzenia zasadniczego i chorób współistniejących. 

Program został przyjęty uchwałą nr XV/201/19 Rady Miasta Kołobrzeg. W 2021 roku, w okresie 

od 23 sierpnia do 30 listopada, 1 000 mieszkańców Kołobrzegu w wieku 60 lat (rok urodzenia 

1961 i więcej) mogło skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji, w tym rehabilitacji pocovidowej.  

W 2021 roku program uzyskał 40% dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Program zdobył nagrodę czytelników portalu PortalSamorzadowy.pl oraz portalu i magazynu 

Rynek Zdrowia w konkursie „Zdrowy Samorząd 2021”. 

 

Rok Zakontraktowano procedur Wykonano procedur Koszt 

2021 1 000 951 280 074,00 

 

Programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023”. Po rezygnacji  

z początkiem 2021 roku z rządowego programu propagującego naprotechnologię, jest to 
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jedyna metoda wspomagania rozrodu. Program został przyjęty uchwałą nr XVIII/263/20 Rady 

Miasta Kołobrzeg i jest przewidziany dla 20 par w roku z dofinansowaniem do 5 000,00 zł. 

(możliwość skorzystania z jednej procedury). Program uzyskał 50% dofinansowania z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Rok 
Zakontraktowano 

procedur 

Wykonano 

procedur 

Uzyskane 

ciąże 
Narodziny Koszt 

2021 20 3 3 3 15 000,00 

 

Realizator (dane łącznie za 2020 i 2021 rok) Procedury Ciąże Narodziny 

Vitrolive sp. z o.o. w Szczecinie 5 2 2 

Centrum Bocian sp. z o.o., sp. k. w Białymstoku 0 0 0 

Invicta sp. z o.o. w Sopocie 2 2 1 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 

Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. w Warszawie 
0 0 0 

Razem 7 4 3 

„Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla 

mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej”. Program obejmował 

szczepienia przeciwko grypie sezonowej skierowane do mieszkańców Kołobrzegu w wieku 65 

lat i więcej. Przyjęty został uchwałą nr XXV/357/20 Rady Miasta Kołobrzeg i obejmował 

posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca (korekta programu w 2021 roku przyjęta została 

uchwałą nr XXXVII/540/21 dostosowująca program do zmienionego otoczenia prawnego). 

Osoby w wieku 75 lat i więcej zostały objęte bezpłatnymi szczepieniami finansowanymi 

z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Rok Zakontraktowano procedur Wykonano procedur Koszt 

2021 1 485 258 18 060,00 

Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy 

dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg na lata 2021–2023”. Program skierowany do 

mieszkańców Kołobrzegu (pań w wieku 50 lat i więcej; panowie 70 lat i więcej) posiadających 

Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. Program przyjęty został uchwałą nr XXXI/443/20 Rady Miasta 

Kołobrzeg. W odróżnieniu od poprzedniego działania obok badania densytometrycznego 

finansowano także opcjonalną konsultację specjalistyczną w poradni osteoporozy. Działanie 

było wypełnieniem luki, jaka występuje w województwie zachodniopomorskim w zakresie 

leczenia osteoporozy. 

Rok 
Zakontraktowano Wykonano 

Koszt 

Badań Konsultacji Badań Konsultacji 

2021 500 240 449 148 43 443,00  
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Ankieta dotycząca sytuacji zdrowotnej mieszkańców. W ramach działań związanych  

z profilaktyką i ochroną zdrowia przeprowadzono ankietę dotyczącą sytuacji zdrowotnej 

mieszkańców. Ankietę przeprowadzono w okresie funkcjonowania Punktu Szczepień 

Powszechnych „Łuczniczka” i była ona anonimowa. Przeprowadzona była w formie papierowej 

(odpowiedzi udzieliło 1029 osób) oraz elektronicznej (31 osób). W 15 pytaniach zamkniętych 

jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz w 1 otwartym zadano pytania dotyczące zdrowia 

mieszkańców oraz oczekiwań dotyczących działań zdrowotnych. W badaniu wzięło udział 1060 

osób. W przeważającej części, bo aż w 66% byli to mieszkańcy Miasta Kołobrzeg oraz 

mieszkańcy Gminy Kołobrzeg 16%. Inne gminy reprezentowało 18 % mieszkańców. 

Najistotniejsze informacje wynikające z ankiet: 

1) najwięcej osób (42) oczekuje programów profilaktycznych z zakresu rehabilitacji 

(seniorów i nie tylko); 

2) 15 osób wskazuje badania w kierunku osteoporozy; 

3) podstawowe badania profilaktyczne dla różnych grup wiekowych wskazało 

10 respondentów; 

4) 11 odpowiedzi wskazywało profilaktykę nowotworową; 

5) 9 osób wymieniło mammografię/USG piersi; 

6) profilaktykę w kierunku otyłości proponuje 8 osób; 

7) 7 osób wskazało cytologię i badania ginekologiczne; 

8) 7 osób pragnie szczepień przeciwko wirusowi HPV; 

9) badanie USG przepływów naczyniowych metodą Dopplera: 7 osób; 

10) badania kardiologiczne: 5 osób; 

11) badania płuc: 5 osób; 

12) oczekiwane jest badanie w kierunku prostaty (4 osoby); 

13) wsparcie psychologiczne wskazały 4 osoby; 

14) inne rodzaje działań wskazało 39 osób. 

Wiele spośród wskazanych działań jest już realizowanych (trafna diagnoza potrzeb 

zdrowotnych). Wyniki ankiety są inspiracją do powstania programu polityki zdrowotnej 

dotyczącego profilaktyki otyłości dla dzieci. 

Inne zadania realizujące profilaktykę zdrowotną (udzielone następujące dotacje). 

1) W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Miasto Kołobrzeg udzielała dotacji celowych na 

realizację poszczególnych działań. 

2) Dotacja została udzielona podmiotowi leczniczemu wyłonionemu konkursie ofert 

ogłoszonym zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznych. 

3) Na dotacje przeznaczono łącznie 47 000,00 zł. 
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Lp. Nazwa działania 
Nazwa podmiotu 

leczniczego 

Kwota dotacji  

w złotych 

1. 
Pomoc w podmiocie leczniczym 

dla osób pod wpływem alkoholu 

Regionalny Szpital 

w Kołobrzegu 
20 000,00 

2. 

Wspieranie działalności leczniczej 

w oddziale psychiatrycznym 

w warunkach stacjonarnych 

Regionalny Szpital 

w Kołobrzegu 
5 000,00 

3. 
Wspieranie działalności leczniczej 

w poradni leczenia uzależnień 

Regionalny Szpital 

w Kołobrzegu 
5 000,00 

4. 
Wspieranie działalności leczniczej 

w dziennym oddziale psychiatrycznym 

Regionalny Szpital 

w Kołobrzegu 
5 000,00 

5. 

Wspieranie działalności leczniczej 

w poradni terapii uzależnienia 

od alkoholu i współuzależnienia 

lub poradni uzależnień 

Fundacja 

„Klucz Nadziei” 
12 000,00 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (udzielone dotacje na współfinansowanie 

działań). 

1) Zlecenie wykonywania działań o charakterze zdrowotnym było udzielone na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2) Realizacja tych zadań wynikała z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

3) Udzielone dotacje dotyczyły współfinansowania działań dla NGO i wyniosły łącznie 

194 325,00 złotych. 

Lp. Nazwa działania 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Kwota dotacji  

w złotych 

1. 
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych z dożywianiem 

„Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci” 

Oddział Okręgowy 

w Koszalinie 

70 000,00 

2. 

Prowadzenie w Kołobrzegu Punktu Konsultacyjnego 

Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych oraz 

jego filii na terenie osiedla Podczele i osiedla Radzikowo 

Fundacja 

„Na Przekór 

Przeciwnościom” 

47 400,00 

3. Konsultacje dla par w kryzysie w związku z uzależnieniem 

Stowarzyszenie 

„Kropka - Wolni 

od Uzależnień” 

10 000,00 

4. 

Prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz 

klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, 

współuzależnionych, dzieci osób uzależnionych lub 

innych wskazanych 

przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

Stowarzyszenie 

„Kropka - Wolni 

od Uzależnień” 

12 925,00 
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5. 
Organizacja konferencji w ramach prowadzenia 

kampanii o tematyce przeciwdziałania przemocy 

Fundacja 

„Na Przekór 

Przeciwnościom” 

20 000,00 

6. 

Prowadzenie w Kołobrzegu działań wspierających dla 

osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

Fundacja 

„Na Przekór 

Przeciwnościom” 

14 000,00 

7. 

Wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich 

rodzin w różnych formach działań pomocowych poza 

terapią 

Fundacja 

„Na Przekór 

Przeciwnościom” 

15 000,00 

8. Dzień Walki z Głodem 
Fundacja Wolne 

Miejsce 
2 000,00 

9. Spektakl Profilaktyczny 

Stowarzyszenie 

Artystyczno-

Taneczno-Sportowe 

ZAJA 

3 000,00 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (udzielone dotacje na współfinansowanie 

działań). 

1) Zlecenie wykonywania działań o charakterze zdrowotnym było udzielone na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Udzielone dotacje dotyczyły współfinansowania działań dla NGO i wyniosły łącznie 

133 100,00 złotych. 

Lp. Nazwa działania 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Kwota dotacji 

w złotych 

1. Mam haka na raka 
Stowarzyszenie Amazonek w 

Kołobrzegu 
8 500,00 

2. 

Wsparcie dla osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością wzroku w okresie 

pandemii. 

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Zachodniopomorski 

Koło Kołobrzeg 

7 000,00 

3. 
Punkt konsultacyjny dla diabetyków w 

Kołobrzegu 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków – Koło   w 

Kołobrzegu 

3 600,00 

4. 
Działania na rzecz promocji zdrowia osób z 

niepełnosprawnością wzroku 

Stowarzyszenie Niewidomych 

i Słabowidzących 
8 000,00 

5. 

promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie 

krwiodawstwa i udzielania pomocy 

przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej 

oraz dorosłych mieszkańców miasta Kołobrzeg 

Zachodniopomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Szczecinie 

12 000,00 
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6. 
Grupa wsparcia dla rodziców i dzieci z 

całościowym zaburzeniem rozwoju 

Kołobrzeskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom z 

Autyzmem 

8 000,00 

7. 

Prowadzenie wczesnej, specjalistycznej, 

skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku 

zagrożonemu niepełnosprawnością i 

niepełnosprawnemu 

Polskie Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób                                       

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło                     

w Kołobrzegu 

18 000,00 

8. 

Wsparcie dorosłych osób ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualna oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi i/lub 

spektrum autyzmu, niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji 

Polskie Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób                                       

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło                     

w Kołobrzegu 

18 000,00 

9. 

prowadzenie rehabilitacji, udzielanie pomocy 

medycznej, psychologicznej oraz innego wsparcia 

dla osób z zaburzeniami rozwoju i z 

niepełnosprawnościami 

Fundacja Równe Szanse 10 000,00 

10. 
Poprawa jakości życia chorych onkologicznie 

mieszkańców Kołobrzegu               i ich rodzin 

Stowarzyszenie „Victoria” dla 

Osób 
20 000,00 

11. 
Wsparcie psychologiczne w okresie epidemii 

Covid. 

Stowarzyszenie 

Użytkowników 

Psychiatrycznej Opieki 

Medycznej oraz ich Rodzin i 

Przyjaciół „Feniks” 

20 000,00 
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DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Prezydent Miasta prowadzi działania w kierunku stworzenia jak najbardziej przyjaznej 

przestrzeni publicznej z jednoczesnym uwzględnieniem warunków rozwoju i samorealizacji 

osób ze szczególnymi potrzebami. Za takie osoby uznaje się każdą, która „ze względu na swoje 

cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, 

musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia 

bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami2”.  

W 2021 roku wdrażano rozwiązania mające na celu zapewnianie szerokorozumianej 

dostępności, ale co istotne starano się wdrażać takie rozwiązania, które miały przyczynić się 

do tego, aby osoby ze szczególnymi potrzebami funkcjonowały samodzielnie i mogły korzystać 

ze wszelkich dostępnych usług publicznych. Takie właśnie podejście jest szczególnie ważne dla 

całego miasta z uwagi na jego specyfikę, czyli największego uzdrowiska w Polsce.  

Aby w jak najszerszym stopniu móc realizować zadania na rzecz osób ze szczególnymi 

potrzebami powołano Radę Konsultacyjną do spraw Likwidacji Barier Architektonicznych, 

która pełni funkcję organu doradczego Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Zadaniem Rady jest 

monitorowanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami,  

a w skład Rady wchodzą przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych oraz seniorów.  

Rada wspiera Prezydenta Miasta w działalności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami 

poprzez wskazywanie istniejących barier architektonicznych, proponowanie i inicjowanie 

działań na rzecz poprawności szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej miasta, ale 

co również istotne wspiera Prezydenta Miasta poprzez opiniowanie aktów prawa 

miejscowego dotyczących problematyki osób ze szczególnymi potrzebami oraz opiniowanie 

planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych czy remontowych.     

W 2021 roku Rada kontynuowała działania rozpoczęte w latach wcześniejszych, jak 

również podejmowała nowe inicjatywy mające na celu ugruntowanie dostępności jako 

niezbędnego elementu w funkcjonowaniu samych podmiotów publicznych oraz przestrzeni 

publicznej. 

 

Rada opiniowała projekt budowlano-architektoniczny mostu drogowego nad 

Kanałem Drzewnym Małym przy. ul. Młyńskiej, dokumentację projektową dla zadania pn. 

„Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu”, zadanie pn. „Uspokojenie i poprawa 

bezpieczeństwa ruchu w śródmieściu Kołobrzegu wraz z udostępnieniem większej przestrzeni 

ulic dla pieszych i rowerzystów”. Co istotne poszczególni członkowie Rady z własnej inicjatywy 

zgłaszali uwagi i spostrzeżenia do planowanej inwestycji przy ul. Zdrojowej i Kasprowicza.   

Wspólnie z Radą podjęte zostały kroki wytyczające standardy przy przedsięwzięciach 

inwestycyjnych na etapie ich projektowania. Wdrożono takie rozwiązanie, aby przy realizacji 

każdej inwestycji, remoncie dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych uwzględniana była 

konieczność umieszczania tzw. „płytek sensorycznych” (kierunkowych i ostrzegawczych) na 

całej linii projektowanych chodników oraz stosowanie w szerokim zakresie taśm 

 
2 Definicja osoby ze szczególnymi potrzebami określona w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).  
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ostrzegawczych na słupach. Docelowo takie projektowanie ma przyczynić się do 

skomunikowania wszystkich tras dla osób niewidomych  

i niedowidzących. Poza tym podjęto decyzję, aby sukcesywnie wszystkie ścieżki rowerowe były 

rozdzielone od ciągów pieszych. Pierwsze rezultaty są widoczne przy ul. Szpitalnej. 

Zastosowano przy tym nowe dla Miasta rozwiązanie, które w pełni zdało egzamin.  

 
Zdjęcie: Oznakowanie rozdzielenia ścieżki rowerowej od ciągu pieszego Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg 

Dzięki inicjatywie Rady rozpoczęto dostosowywanie przystanków autobusowych do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami mając na uwadze w szczególności potrzeby osób 

niewidomych i niedowidzących. W pierwszej kolejności rozpoczęto od montażu płytek 

ostrzegawczych i pól uwagi przy zatokach autobusowych, co zauważalne jest w całej długości 

Alei Św. Jana Pawła II.  

Na wniosek Rady dokonano obniżenia krawężników przy miejscach postojowych dla 

osób niepełnosprawnych, co zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo osób uczestniczących  

w ruchu drogowym. Dotyczyło to ciągu ul.: Św. Wojciecha, Św. Macieja, Szpitalnej. Dzięki 

interwencji Rady zamontowano również bariery uniemożliwiające parkowanie pojazdów  

w ciągu pieszym przy ul. Kamiennej. Zorganizowano miejsca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych przy ul. Przesmyk.  

Rada w 2021 roku posłużyła również mieszkańcom za punkt kontaktowy  

z Prezydentem Miasta Kołobrzeg. Świadczy to o tym, że nasze lokalne społeczeństwo czyni się 

bardziej otwartym i zaangażowanym w rozwój i usprawnianie miasta. Dzięki inicjatywie 

mieszkańca oraz Rady udało się rozpocząć prace nad wdrożeniem udogodnień dla 

podróżujących komunikacją miejską. W transporcie miejskim wdrożona została możliwość 

sygnalizacji chęci opuszczenia pojazdu po naciśnięciu dowolnego przycisku. Oznacza to,  

że osoba niewidoma bez względu na to czy naciśnie przycisk „stop” czy też przycisk „drzwi” 

zgłosi kierowcy pojazdu funkcję przystanku na żądanie. Takie działanie zlikwidowało 
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niepotrzebne wyszukiwanie przez osobę niewidomą lub niedowidzącą właściwego przycisku. 

Poza tym w 2021 roku zakończono pracę wraz z producentem oprogramowania nad 

rozszerzeniem aplikacji, która poprawi funkcjonalności dla osób niewidomych  

i niedowidzących. Aplikacja ułatwia uzyskiwanie informacji na temat linii i kierunku jazdy 

najbliższego autobusu oraz wyposażona została w zapowiedzi głosowe. Aplikacja posiada 

głosowe zapowiedzi odległości od przystanku, informację o znajdowaniu się w tzw. przestrzeni 

przystankowej oraz odczytywaniu dokładnych, rzeczywistych godzin odjazdu autobusów. Poza 

wdrażaniem działań o charakterze technicznym spółka miejska odpowiadająca za transport 

miejski dołączyła do projektu szkoleniowego pn. „Różni podróżni – obsługa bez barier” 

organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zostało 

przeszkolonych 55 pracowników Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o.  

Rada pozytywnie zaopiniowała propozycje poszczególnych zadań składających się na 

działania ujęte w Strategii Smart City polegające na przeprowadzeniu kołobrzeskiego audytu 

dostępności, który miałby zostać zrealizowany we współpracy z mieszkańcami oraz 

organizacjami społecznymi. Projekt ma szerzyć ideę stałego, bieżącego gromadzenia wiedzy 

nt. problemów i potrzeb pod kątem dostępności miasta. 

Uwzględnianie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami jest naturalną koniecznością 

znoszenia barier, wprowadzania dostępnych rozwiązań w zróżnicowanym społeczeństwie, tak 

by wszyscy jego członkowie bez wyjątku mogli korzystać w pełni z przysługujących im wolności 

i praw. Bez zaangażowania wszystkich podmiotów funkcjonujących w Gminie Miasto 

Kołobrzeg szerzenie dostępności byłoby niemożliwe. Poniżej przedstawia się najistotniejsze 

projekty, inicjatywy i działania mające na celu szerzenie idei wszelkiej dostępności 

zrealizowane w 2021 r. w Kołobrzegu: 

1) w 5 lokalizacjach dokonano montażu systemu nawigacyjno-informacyjnego 

wspomagającego orientację przestrzenną i zwiększającego bezpieczeństwo osób  

z niepełnosprawnością narządu wzroku. Systemem objęto wejście do budynku głównego 

Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12, budynek Ratusza Miejskiego  

w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 12 - wejście do Urzędu Stanu Cywilnego i wejście 

do informacji turystycznej, wejście do Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa 

Herberta przy ul. Solnej w Kołobrzegu, wejście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

przy ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu. Tym samym kołobrzeskie punkty dołączyły  

do ponad 800 lokalizacji w Polsce dostępnych w całym systemie.  

2) Zlikwidowano następujące bariery architektoniczne, informacyjno – komunikacyjne  

i cyfrowe w placówkach oświatowych: 

➢ w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  

w Kołobrzegu zamontowano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami ruchu przy 

wejściu do szkoły od strony boiska. Dostosowano szerokość drzwi w całej szkole do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowano węzeł sanitarny i szatnie przy 

sali gimnastycznej, który w całości został dostosowany dla osób ze szczególnymi 

potrzebami; 
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➢ w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu zamontowano podjazd ułatwiający dostęp 

do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

➢ w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego 

w Kołobrzegu zakupiono schodołaz dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. 

Zakupiono pętlę indukcyjną dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Rozbudowano  

i doposażono siłownię na świeżym powietrzu w celu rozwijania sprawności fizycznej 

w zakresie motoryki małej i dużej dzieci z niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi; 

➢ przed wejściem do siedziby Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

zamontowano podjazd ułatwiający dostęp do budynku dla osób ze szczególnymi 

potrzebami; 

➢ do Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu zakupiono 

poręcze do toalet, które stały się dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy została wyposażona  

w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć metodą Integracji Sensorycznej. Sala 

Integracji Sensorycznej (SI) jest przeznaczona do prowadzenia zajęć terapeutycznych 

dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego 

układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców 

zmysłowych. Zadbano o to, aby sala była przyjazna dla dziecka i budziła w nim 

pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia są prowadzone przez 

certyfikowanych terapeutów. Terapią objęto uczniów zgodnie z zalecaniami Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. Program terapii dostosowany jest za każdym razem 

do potrzeb każdego dziecka; 

➢ do Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu zakupiono hamaki 

relaksacyjne, podświetlany stolik z elementami do manipulacji, pomoce dydaktyczne 

dla dziecka z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz zespołem Aspergera; 

➢ placówki oświatowe dostosowały strony internetowe do potrzeb osób  

ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz. U. poz. 848). 

3) Jednostki oświatowe opracowały i zrealizowały zróżnicowane programy wsparcia 

zdrowia psychicznego uczniów. Podczas zajęć z dziećmi kształcono postawy oraz 

zachowania wspierające zdrowie psychiczne. Rozwijano umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Do takich programów zaliczyć należy 

m.in.: 

➢ program „Myślę pozytywnie”, który realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu; 

➢ program „Aktywna tablica” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, w ramach którego zakupiono 

programy specjalistyczne do zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi m. in. narzędzia do terapii psychoneurologicznej, terapii 

procesów komunikacji; 
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➢ program „Dotrę na sam szczyt” – program realizowany przez Szkołę Podstawową  

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. W ramach 

programu odbywają się zajęcia na ściance wspinaczkowej, które usprawniają 

koordynację ruchową dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie motoryki małej  

i dużej; 

➢ kontynuowane są zajęcia nauki żeglowania w Porcie Jachtowym, na Jeziorze Resko 

oraz na basenie w ramach programu innowacyjnego „Żeglarstwo naszą pasją”. 

Zajęcia pozwoliły na wyrównywanie szans dostępu do edukacji morskiej i zdobywania 

umiejętności żeglowania, także dla uczniów z niepełnosprawnościami. Dzieci uczą się 

pokonywać własne słabości i lęki, współpracować w grupie, podejmować 

odpowiedzialność za siebie i innych; 

➢ Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu realizuje Ogólnopolski Program 

Optymistyczne Przedszkole – według założeń tego programu wspólnym celem 

nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały 

zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były 

chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, 

zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka.  

4) Przedszkola publiczne brały udział w projekcie „Przedszkola dla wszystkich”, który 

dofinansowany został z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest upowszechnianie 

edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach projektu udało się 

zrealizować: 

➢ podniesienie kwalifikacji nauczycieli, poprzez między innymi udział nauczycieli  

w studiach podyplomowych „Diagnoza i terapia pedagogiczna”, „Rewalidacja  

i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (autyzmem  

i zespołem Aspergera)”, Logopedia; 

➢ wzbogacono oferty przedszkolne o dogoterapię, hipoterapię, alpakoterapię; 

➢ zrealizowano program „Kuchenkowo”, w tym zakupiono pomoce do realizacji 

programu. "Kuchenkowo" to cykl zajęć, w czasie których dzieci mają możliwość 

przygotowania różnych smakowitości. Realizując te zajęcia, przedszkolaki 

usprawniają się manualnie, nabywają nowe doświadczenia i doskonalą czynności 

związane z samoobsługą; 

➢ zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne, w szczególności zakupiono: projektory 

multimedialny, magiczne ściany, projektory przestrzenne, pomoce do koloroterapii, 

tablice interaktywne, magiczne dywany, tory świetlno-dźwiękowe, rozgwieżdżone 

niebo, aktywną tablicę. Zakupiono także sprzęt informatyczny (laptopy), 

radiomagnetofony, leżaki, poręcze do toalet. Zakupiono sprzęt do metody Tomatisa. 

Metoda Tomatisa to stymulacja neurosensoryczna, która polega na kształtowaniu 

uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnianie 

umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania  

w wielu sferach. Zakupiono także zestawy PHOTON do nauki kodowania. 
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5) Jednostki oświatowe realizowały zadania w ramach obchodzenia Międzynarodowego 

Dnia Tolerancji, Międzynarodowego Dnia Niewidomych zwanego również 

Międzynarodowym Dniem Białej Laski, Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, 

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych, Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem, Międzynarodowego Dnia 

Praw Dziecka. W tych dniach uczniowie zapoznawani są z trudnościami z jakimi muszą 

sobie radzić osoby dotknięte różnego rodzaju problemami. Poszczególne jednostki 

oświatowe przeprowadzają różne inicjatywy, poprzez które kształtowana jest 

świadomość dzieci na temat niepełnosprawności, tolerancji, budowania otwartości  

i akceptacji drugiego człowieka. Do takich wydarzeń z pewnością zaliczyć należy: 

➢ udział w przedsięwzięciu organizowanym przez Fundację Uwierzcie w Nas pn. 

„Przegląd Twórczości osób, którym wędruje się trudniej”. Ideą główną 

przedsięwzięcia było ukazanie urody świata dzieci, młodzieży i dorosłych z placówek 

o profilu integracyjnym i specjalnym, w formie artystycznych przekazów. Dla obu 

stron jest to wzajemna radość i prezentacja talentu dzieci zdrowych i dzieci  

ze specjalnymi potrzebami, lekcja tolerancji. Przedsięwzięcie odbyło się w formie  

on-line; 

➢ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu cyklicznie bierze udział 

w kampanii społecznej pn. „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” w ramach akcji 

Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Za podejmowane inicjatywy Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu otrzymała w latach 2017, 

2019, 2020 i 2021 Certyfikat „Szkoła przyjazna osobom niewidomym” Kujawsko-

Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 

Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy. Certyfikatem może okazać się również 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, która również uczestniczy w kampanii 

społecznej od 2017 roku. W ramach akcji zorganizowano spotkanie z Prezesem 

Kołobrzeskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych i członkinią Polskiego Związku 

Niewidomych z Białogardu. Na zajęciach obecny był także pies przewodnik.  Przybyli 

goście opowiadali uczniom o problemach związanych z niepełnosprawnością dnia 

codziennego. Uczniowie mogli zobaczyć laptopa i telefon udźwiękowiony. Poznali 

urządzenie do nalewania napoi, kostkę Rubika, mówiące zegarki, aplikacje 

umożliwiające rozpoznawanie osób i miejsc, maszynę do pisania w alfabecie Braille’a 

oraz różne książki i mapy pisane w przy użyciu alfabetu Braille’a. Dzieci miały 

możliwość poruszania się za pomocą białej laski. Zostały zorganizowane lekcje 

wychowawcze pt. „Życie w ciemności”. Uczniowie wcielali się w osoby niewidome  

i zmagali się z trudnościami życia codziennego. Następnie dzieci zobaczyły,  

a właściwie wyczuły swoimi palcami jak wygląda Alfabet Braillea. Używając alfabetu 

Braillea spróbowali napisać kilka wyrazów. Dzięki temu, że w Kołobrzegu funkcjonuje 

wypożyczalnia rowerów integracyjnych uczniowie w ramach realizowanej kampanii 

społecznej mieli możliwość zobaczyć i przejechać się tandemem i rowerem 
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trójkołowym (zdjęcie: obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu). 

  
Zdjęcie: obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w 

Kołobrzegu. Źródło: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu. 

 

 
Zdjęcie: Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski – udział Prezydenta Miasta Kołobrzeg w obchodach 

organizowanych przez organizacje pozarządowe. Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg 

6) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wzięła udział  

w ogólnopolskim projekcie – „Prawa człowieka blisko nas”. W ramach projektu, 

uczniowie uczestniczyli w kilkugodzinnych warsztatach, które poprowadziła 

doświadczona trenerka współpracująca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz 

Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Młodzież zapoznała się z definicją praw człowieka  

i wartościami, jakie za nią stoją, poznała też historie osób, które walczą w obronie 

demokracji i praw człowieka. Głównymi celami było zapoznanie uczniów i uczennic  

z definicją praw człowieka i wartościami, jakie za nimi stoją, poznanie historii 

konkretnych osób, które bronią praw człowieka (na przykładzie laureatów Nagrody im. 

Sacharowa), uwzględnienie roli Parlamentu Europejskiego w promowaniu i ochronie tych 

praw, refleksja nad tym, dlaczego ważne jest stawanie w obronie ludzi, których prawa  
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są łamane, poznanie sposobów, za pomocą których każdy i każda z nas może przyczynić 

się do obrony praw człowieka i zwiększenia świadomości o istnieniu tych praw oraz 

przygotowanie się uczniów do zorganizowania spotkania z osobą, która ma szczególne 

zasługi w dziedzinie ochrony praw człowieka i demokracji wokół Międzynarodowego 

Dnia Praw Człowieka (przy wsparciu nauczyciela-opiekuna projektu); 

7) uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja – spotkanie z Małgorzatą Maj Pełnomocnikiem 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg do spraw Równego Traktowania. Spotkanie uczniów  

z Pełnomocnikiem miało na celu przedstawienie roli oraz działań pełnomocnika do spraw 

równego traktowania, zapoznanie uczniów i uczennic z definicjami: uprzedzenia, 

stereotyp, dyskryminacja, poznanie sposobów, za pomocą których każdy może 

przyczynić się do obrony praw człowieka i zwiększenia świadomości o istnieniu tych praw. 

  
Zdjęcie: Ogólnopolski projekt „Prawa człowieka blisko nas” – warsztaty z uczniami w Szkole Podstawowej  

nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu. Źródło: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu 

8) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Szkole Podstawowej  

nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II odbyła się Międzyszkolna Debata 

Uczniowska w formie konkursu literackiego oraz konkursu plastycznego, których celem 

było uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka. Odbywało się czytanie bajek 

terapeutycznych, przeprowadzanie pogadanek na temat wzajemnej tolerancji  

i współżycia oraz współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 

9) w Szkole Podstawowej nr 8 im. im. kpt żw Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu  

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowano 

„Warsztaty asekuracji”. Głównym założeniem warsztatów było kształtowanie  

w młodzieży postawy tolerancyjności, przeciwdziałanie wykluczeniu. Rozwijanie 

umiejętności takich jak np.: empatia, akceptacja, tolerancja. Udział w warsztatach 

uświadomił uczniom, co ułatwia, a co utrudnia proste, codzienne czynności osobom 

niepełnosprawnym. Sami uczniowie proponowali także, w jaki sposób można by ułatwić 

poruszanie się po rodzinnym Kołobrzegu osobom niepełnosprawnym. 
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Zdjęcie: Warsztaty asekuracji – organizator Szkoła Podstawowa nr 8 im. im. kpt żw Konstantego Maciejewicza  

w Kołobrzegu. Źródło: Szkoła Podstawowa nr 8 im. im. kpt żw Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu. 

10) w dwóch szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu oraz Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu) realizowane są zajęcia terapeutyczne  

z Biofeedback. Tego typu terapia polega na monitorowaniu przez specjalne urządzenie 

zmian fizjologicznych organizmu. Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci  

z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, 

zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres. 

11) jednostki oświatowe inwestowały również w podniesienie kompetencji zawodowych 

nauczycieli poprzez kierowanie kadry do udziału w szkoleniach. Nauczyciele brali udział  

w szkoleniach o tematyce spektrum autyzmu, kreatywnych zajęć rewalidacyjnych, 

zaburzeń sensorycznych u dzieci, depresji u dzieci, fobii społecznych u dzieci, zaburzeń 

napięcia mięśniowego czy też ćwiczeń z usprawniania motoryki dużej i małej, usprawniania 

uwagi, pamięci i koncentracji.  

12) jednostki oświatowe prowadziły i uczestniczyły w licznych akcjach charytatywnych, 

których głównym celem było uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka.  

W szczególności zaliczyć do takich przedsięwzięć należy: Akcja Znicz, Wrzuć słodziaka dla 

dzieciaka, Zaczarowany ołówek, wspieranie materialne pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej we Włościborzu, organizowanie pomocy dla podopiecznych Polskiego 

Czerwonego Krzyża, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Kołobrzegu Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym "Okruszek", wspomaganie Hospicjum Stacjonarnego  

i Domowego. Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu brało udział w spotkaniach 

integracyjnych z dziećmi z Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego Słoneczko w ramach 

pogłębiania wiedzy dzieci na temat niepełnosprawności i chorób. 
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KAMPANIA PRZECIWKO PRZEMOCY 

Gmina Miasto Kołobrzeg bardzo czynnie realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy. Dąży do ograniczania skali oraz skutków tego zjawiska, poprzez budowanie 

jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób potrzebujących pomocy, 

zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy. Aby zapewnić wszystkie potrzeby 

społeczne w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy Gmina Miasto Kołobrzeg 

współpracuje ze specjalistycznymi instytucjami w zakresie kompleksowego wsparcia ofiarom 

takimi jak: Zespół Interdyscyplinarny i Punkt Konsultacyjny. Od lat na terenie miasta działa 

również grupa wsparcia dla ofiar przemocy.  

W 2021 r. Gmina Miasto Kołobrzeg prowadziła Kampanię Przeciwko Przemocy 

pod hasłem „PRZEMOC JEST SŁABA” oraz brała czynny udział w akcji „16 dni Przeciw 

przemocy”. Hasło „Przemoc Jest Słaba” nie schodziło z uszu, oczu i ust mieszkańców. Akcja 

ulotkowa, radiowa, internetowa i wizualna przeprowadzana była na wszystkich płaszczyznach. 

W ramach Kampanii wydrukowano ponad 1500 szt. ulotek informacyjnych 

z definicjami rodzajów przemocy oraz numerami telefonów do instytucji i organizacji, które 

mogą pomóc osobom doznającym przemocy, zmagających się z uzależnieniem oraz 

znajdujących w kryzysach życiowych. Ulotka przedstawia w sposób przejrzysty występujące 

rodzaje przemocy. 

Powstał również Spot Radiowy puszczany w Radio Kołobrzeg, Radio Eska oraz Radio 

Plus. Ponadto na antenie Radia Kołobrzeg przeprowadzane były rozmowy na tematy 

przemocy, mechanizmów milczenia, rodzajach przemocy, spirali nienawiści i wstydu. 

O ścieżkach prawnych walki z przemocą i możliwych sposobach uwolnienia się od wszelkich 

rodzajów przemocy. Niemal codziennie też na stronie Facebooka Biblioteki Miejskiej 

emitowane były rozmowy z bibliotekarzami. Pod hasłem „Przemoc Jest Słaba” rozmawiano o 

zjawisku przemocy, książkach, podręcznikach, wydawnictwach a nawet bajkach skierowanych 

do najmłodszych. 

Na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg ze środków pochodzących MPPiRPA Fundacja 

„Na Przekór Przeciwnościom” zorganizowała Konferencję „Problemy dzieci i młodzieży 

w czasie i po pandemii”. W dniu 25 listopada 2021 r.  w Regionalnym Centrum Kultury 

wystąpili: Dorota Zawadzka, Grzegorz Hamera, podkom. Robert Piecyk, Katarzyna Kałużna 

i Dawid Rudowicz. Na konferencję zaproszeni zostali nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, 

dyrektorzy szkół, pracownicy związani z placówkami wychowawczymi, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych.  

Konferencja emitowana była na portalu Miasto Kołobrzeg, linki znajdują się także 

na Internetowej stronie Urzędu Miasta.  

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6BB6CFFD-569C-4C45-909D-CF7A9AB90DAE. Przyjęty Strona 156



 

157 
 

 

Ostatnim akordem kampanii „Przemoc Jest Słaba” była Akademia Dobrego Słowa, 

która odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury.  

 
Do Kołobrzegu jako prelegenci przyjechali dr Elżbieta Zubrzycka i Jacek Żakowski. 

Rozmowy toczyły się wokół przemocy werbalnej, przemocy rówieśniczej oraz obrażaniu przez 

Internet. Radzeniu sobie z wysokimi wymaganiami rodziców i rówieśników. Niwelowania 

kompleksów, technikach przekuwania strachu i upokorzenia na własną korzyść.
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ŻŁOBKI 

Elementem polityki społecznej Gminy Miasto Kołobrzeg jest wspieranie opieki nad 

dziećmi w wieku do lat trzech, realizowanej w żłobkach. Żłobki to jednostki organizacyjne 

wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta, realizujące wobec dzieci do lat 

trzech funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W Kołobrzegu według stanu na koniec 

grudnia 2021 roku funkcjonowały 3 żłobki, z tego 2 niepubliczne: Anglojęzyczny Żłobek "Mały 

Poliglota" mający 17 miejsc, Niepubliczny Żłobek "Równe Szanse" – dysponujący 25 miejscami 

oraz 1 publiczny, prowadzony przez Gminę Miasto Kołobrzeg Żłobek 'Krasnal", który 

dysponuje 123 miejscami. W 2021 r. ogólna liczba miejsc w żłobkach wynosiła 165. 

Miasto udziela dotacji celowej w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko 

objęte opieką w placówkach niepublicznych. Łącznie wypłacono dotację w wysokości 

231.000,00 zł za dzieci uczęszczające do żłobków niepublicznych. 

Żłobek „Krasnal” funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa. W 2021 r. do Żłobka 

„Krasnal” uczęszczało 123 dzieci. Na działalność placówki wydano łącznie 2.212.309,00 zł, w 

tym 67.320,00 zł pochodziło ze środków programu „Maluch+”. Żłobek zapewnia opiekę nad 

dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia dziecka. Dzieci przebywają 

w placówce w trzech grupach wiekowych, w których opieka i praca z dziećmi odbywa się pod 

okiem wykwalifikowanej kadry. Aktualnie trwają prace projektowe nad rozbudową Żłobka 

„Krasnal”. 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Prezydent Miasta Kołobrzeg jako organ wykonawczy Gminy, wykonuje uchwały Rady Miasta. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Prezydent Miasta przy 

pomocy Urzędu Miasta realizował uchwały podjęte przez Radę Miasta w 2021 r. W 2021 roku 

Rada Miasta Kołobrzeg podczas sesji rozpatrywała projekty uchwał przekazywane przez 

Przewodniczącego Rady. 

W 2021 r. odbyło się 14 sesji (w tym 13 sesji ze względu na pandemię, odbyło się  

w trybie zdalnym, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i 1 na wniosek ¼ ustawowego składu 

Rady w trybie stacjonarnym), podczas których podjęto 211 uchwał.  

 Podjęte przez Radę Miasta uchwały Prezydent Miasta zgodnie z art. 90 ust.1 i 2 

ustawy o samorządzie gminnym przekazała w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów 

nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Zachodniopomorski,  

a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Nie 

zaszła potrzeba wydawania przez organ jakim jest Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeń 

zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

 Uchwały zostały przez organ wykonawczy Miasta wykonane z zachowaniem procedur 
i terminów określonych przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera 
poniższa tabela: 
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Lp. Nr Uchwały Tytuł Wydział Sposób załatwienia 

XXXII sesja – 27 stycznia 2021 r. 
Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

1. XXXII/448/21 

w sprawie powierzenia do wykonania 
spółce Miejski Zakład Zieleni, Dróg  
i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. 
z o.o. zadań własnych Gminy Miasto 
Kołobrzeg w zakresie utrzymania 
cmentarza komunalnego 

PNW 
MZZDiOŚ 

GKL 
WŚiO 

Na podstawie niniejszej uchwały w dniu  
1 kwietnia 2021r. została zawarta umowa 
wykonawcza dotycząca powierzenia Spółce 
zadań własnych Miasta Kołobrzeg  
w zakresie zarządzania cmentarzem 
komunalnym. 

2. XXXII/449/21 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 

Programu Współpracy Gminy Miasto 

Kołobrzeg z organizacjami 

pozarządowymi na lata  2021 – 2025” 

WS 
EKS 

Uchwała realizowana przez wydziały UM. 
Na podstawie wieloletniego programu 
współpracy ogłoszono otwarty konkurs 
ofert na prowadzenie ogrzewalni  
i schroniska dla osób bezdomnych. 
. 

3. XXXII/450/21 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Statutu Miasta Kołobrzeg 
BRM 
PRO 

Obwieszczenie Nr 1 Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 27 stycznia 20221 r.  w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 
Miasta Kołobrzeg zostało ogłoszone  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego 02 lutego 2021 r.  
poz. 537 oraz umieszczone w BIP. 

4. XXXII/451/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
GKL 

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

5. XXXII/452/21 w sprawie rozpatrzenia petycji WS 
Rada nie uwzględniła petycji. Uchwała wraz 
z uzasadnieniem została przekazana 
składającemu petycję. 

6. XXXII/453/21 w sprawie rozpatrzenia petycji WS 
Rada nie uwzględniła petycji. Uchwała wraz 
z uzasadnieniem została przekazana 
składającemu petycję. 

7. XXXII/454/21 w sprawie rozpatrzenia petycji WS 
Rada nie uwzględniła petycji. Uchwała wraz 
z uzasadnieniem została przekazana 
składającej petycję. 

8. XXXII/455/21 

w sprawie przyjęcia apelu o pomoc  

w zorganizowaniu podstawowej opieki 

zdrowotnej 

WS 

Uchwałę przekazano pismem 
WS.8031.1.2021 do podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 
Pismo Zachodniopomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w sprawie sytuacji  
w POZ z dnia 2 lutego 2021 r.  

9. XXXII/456/21 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg  

z kontroli problemowej w zakresie 

analizy przygotowania procedury 

Budżetu Obywatelskiego, procedury 

PRO 

Wnioski: 
1.Wnioskuje się o przeniesienie procedury 
Budżetu Obywatelskiego na wiosnę, tak aby 
głosowanie odbywało się przed sezonem 
letnim, co może doprowadzić do 
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wyłonienia zwycięzców oraz procedury 

kontroli i rozliczenia finansowego 

zwiększenia zainteresowania ideą budżetu 
partycypacyjnego. 
2. Wnioskuje się o zwiększenie wymiaru 
promocyjnego Budżetu Obywatelskiego  
z wykorzystaniem lokalnych mediów 
(Facebook, Instagram) stron www, a także  
z kampania bezpośrednią na 
poszczególnych osiedlach (w przypadku 
pozwalającej na to sytuacji 
epidemiologicznej). 
 
Wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Kołobrzeg zostały zrealizowane. 

10. XXXII/457/21 

w sprawie wskazania przedstawiciela 

Rady Miasta Kołobrzeg do Rady Muzeum 

na kadencję 2021 – 2024 

BRM 
BPM 

Rada wskazała Panią Krystynę Strzyżewską 
przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg 
jako kandydata na członka Rady Muzeum 
przy Muzeum Oręża Polskiego  
w Kołobrzegu na kadencję 2021 – 2024. 
Uchwała została przekazana Zarządowi 
Powiatu w Kołobrzegu. 

XXXIII sesja - 24 lutego 2021 r. 
Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

11. XXXIII/458/21 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. 

BW 
UA 
EKS 
WIR 

Akt prawa miejscowego  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 02 marca  
2021 r. poz. 916. 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie z 
przedłożonym projektem zmian w uchwale 
budżetowej. 

12. XXXIII/459/21 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2021 – 2044 

BW 
WS 
WIR 
EKS 

Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2021 – 2044 

13. XXXIII/460/21 
w sprawie ustalenia statutu Żłobka 
„Krasnal” w Kołobrzegu 

WS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 11 marca  
2021 r. poz. 1053. Uchwała weszła w życie 
26 marca 2021 r. Straciła moc uchwała  
Nr XLVI/697/18 z dnia 27 września 2018 r. 
Uchwała przekazana do realizacji. 
Przeprowadzono postępowanie 
rekrutacyjne w oparciu o kryteria zawarte 
w statucie żłobka przyjętym niniejszą 
uchwałą. 

14.. XXXIII/461/21 

w sprawie ustalenia kierunków działań 

dla zagospodarowania terenów  

w Podczelu 

UA 
GN 
ZG 

W tym celu Prezydent Miasta Kołobrzeg 
zatrudniła Architekta Miasta, który poczynił 
już wstępne analizy, powołała 
Zarządzeniem Nr 3/22 z dnia 5 stycznia 
2022r. zespół ds. rozwoju obszaru 
Podczela, zabezpieczono  
w budżecie miasta na rok 2022 środki na 
niezbędne opracowania, stworzono 
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harmonogram prac, zlecono badania 
podłoża gruntowego oraz zanieczyszczenia 
gleby i ziemi. 

15. XXXIII/462/21 

w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 

lat części działek o numerach: 4/227, 

4/38 oraz 4/233 obr. 8 o łącznej 

powierzchni 12,9 ha, położonych  

w Kołobrzegu – Podczele 

GN 

Uchwała zrealizowana.  
W dniu 23.07.2021 r. zawarta została 
umowa dzierżawy, zgodnie z podjętą 
uchwałą. 

16. XXXIII/463/21 

w sprawie sprzedaży działki numer 

113/28 obręb 14 położonej przy  

ul. Wschodniej w Kołobrzegu 

GN 
Rezygnacja wnioskodawcy  
z zakupu działki nr 113/28 obręb 14 

17. XXXIII/464/21 
w sprawie sprzedaży działki numer 
113/29 obręb 14 położonej przy  
ul. Wschodniej w Kołobrzegu 

GN 
Uchwała wykonana. 
Akt notarialny przenoszący własność nr 
7008/2021 podpisany został 29.11.2021 r. 

18. XXXIII/465/21 

w sprawie sprzedaży działki numer 9/20 

obręb 6 położonej przy ul. Morawskiego  

w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała wykonana. 
Akt notarialny przenoszący własność nr 
5001/2021 podpisany został 23.06.2021 r. 

Ak        

19. XXXIII/466/21 

w sprawie sprzedaży działki nr 11/92 

obręb 18, położonej w Kołobrzegu przy 

ulicy Mazowieckiej 

GN 

Uchylona uchwałą nr XLII/613/21 z dnia 
27.10.2021 r. w sprawie oddania w 
dzierżawę, na okres 10 lat, działki numer 
11/92 położonej w obrębie 18 przy ul. 
Mazowieckiej w Kołobrzegu.  

20. XXXIII/467/21 
w sprawie sprzedaży garażu, 
położonego w ciągu garażowym przy ul. 
Trzebiatowskiej 10a w Kołobrzegu 

GN 
Uchwała wykonana. 
Garaż sprzedano aktem notarialnym Rep. A 
nr 20029/2021 z dnia 09.09.2021 r. 

21. XXXIII/468/21 
w sprawie nadania nazwy ulicy 

Marchewkowej w Kołobrzegu 
GN 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 17 marca  
2021 r. poz. 1113. Uchwała weszła w życie 
1 kwietnia 2021 r. 

22. XXXIII/469/21 

w sprawie zawierania umów najmu  

i umów dzierżawy nieruchomości 

należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, 

których termin wygaśnięcia przypada  

w roku 2021 lub 2022 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

XXXIV sesja - 30 marca 2021 r.  
Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

23. XXXIV/470/21 

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy 

Miasto Kołobrzeg pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej Powiatowi 

Kołobrzeskiemu 

WIR 
17 sierpnia 2021 r. Miasto udzieliło 
Powiatowi Kołobrzeskiemu pomocy 
finansowej w wys. 555’924,51 zł. 

24. XXXIV/471/21 

w sprawie przekazania środków 

finansowych na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla 

WZK 
Przedmiotowa kwota została przekazana  
w celu dofinansowania zakupu samochodu 
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Komendy Powiatowej Policji  

w Kołobrzegu na dofinansowanie 

zakupu samochodu 

służbowego oznakowanego typu SUV dla 
Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. 

25. XXXIV/472/21 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg 

na 2021 r. 

BW 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 7 kwietnia 
2021 r. poz. 1489. 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian  
w uchwale budżetowej 

26. XXXIV/473/21 

w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Kołobrzeg na lata 2021 – 2044 

BW 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2021 – 2044. 

27. XXXIV/474/21 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta 

Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska”  

z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 

76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 

122/16, 122/17 oraz części działek nr 

10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla 

terenu położonego przy ul. Żurawiej 

UA 

Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą  
w trakcie realizacji. Projekt uchwały  
w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Kołobrzeg  
„5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek 
o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 
122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek 
nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18,  
dla terenu położonego przy ul. Żurawiej był 
procedowany na sesji w dniu 23 lutego 
2022 r. Rada podjęła Uchwałę  
Nr XLVII/677/22 (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 3 marca 
2022 r. poz. 946). 

28. XXXIV/475/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta 
Kołobrzeg „Ekopark Wschodni” oraz 
terenu działek nr 151, 162/11 i części 
działki nr 136 w obrębie 4 

UA 

Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą  
w trakcie realizacji. Po wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu mpzp części 
obszaru miasta Kołobrzeg „Ekopark 
Wschodni” oraz terenu działek nr 151, 
162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4, 
w związku z rozstrzygnięciem uwag 
wniesionych do tego projektu, zaszła 
konieczność podziału opracowania na 
części i ponowienia w pewnym zakresie 
jego uzgodnień. 

29. XXXIV/476/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta 

Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód 

UA 

Uchwała w części zrealizowana poprzez 
przyjęcie przez Radę Miasta Kołobrzeg 
Uchwałą Nr XXXV/505/21 z dnia 28 
kwietnia 2021r. zmiany mpzp części 
obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko 
Wschód - część I, zaś w części wymagającej 
odlesienia procedura planistyczna jeszcze  
w trakcie realizacji. 

30. XXXIV/477/21 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg 

UA 

Akt prawa miejscowego. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 28 kwietnia 
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położonego pomiędzy ulicami 
Kresową, Tarnopolską a Koszalińską 

2021 r. poz. 1814. Uchwała weszła w życie 
13 maja 2021 r. 

31. XXXIV/478/21 

w sprawie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kołobrzeg 

UA 
Uchwała została opublikowana w BIP UM 
Kołobrzeg i jest realizowana w pracy 
codziennej Wydz. UA. 

32. XXXIV/479/21 

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

EKS 
Dotyczy przejęcia przez CUW kolejnej 
placówki – SP 3. Uchwała została wykonana 

33. XXXIV/480/21 

w sprawie określenia jednostek 
budżetowych, 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 

Rada uzupełniła wykaz jednostek 
budżetowych prowadzonych przez Gminę 
Miasto Kołobrzeg gromadzących dochody 
na wydzielonych rachunkach o nową 
placówkę – Przedszkole Miejskie nr 4, 
określiła źródła ich pochodzenia oraz ich 
przeznaczenie. Uchwała jest stosowana 
przez jednostki budżetowe: szkoły  
i przedszkola. Straciła moc Uchwała  
Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. 

34. XXXIV/481/21 

w sprawie zatwierdzenia wniosku  
o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów  
w istniejącym  Kołobrzeskim 
Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą  
w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3 

PNW 
GKL 
KTBS 

Między innymi na podstawie niniejszej 
uchwały Gmina Miasto Kołobrzeg 
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 
2.950.000,00 zł, które zostało przekazane 
do spółki KTBS na kapitał zakładowy  
w zamian za objęcie udziałów. 

35. XXXIV/482/21 

zmieniająca uchwałę 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 

GKL 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 16 kwietnia 
2021 r. poz. 1601. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 maja 2021 r. 
Uchwała została uwzględniona w tekście 
jednolitym – Obwieszczenie Nr 2 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 26 maja 2021 r., 
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  
z 2021 r. poz. 2409. 

36. XXXIV/483/21 

w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

rok 2021 

GKL 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 16 kwietnia 
2021 r. poz. 1602. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 maja 2021 r. 

37. XXXIV/484/21 

w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres 9 lat zabudowanych działek 

położonych przy ul. Zygmuntowskiej w 

Kołobrzegu 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

38. XXXIV/485/21 
w sprawie sprzedaży lokalu 

mieszkalnego 
GN Uchwała wykonana. 
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Lokal sprzedano aktem notarialnym Rep A 
nr 801/2021 z dnia 2.09.2021r. 

39. XXXIV/486/21 

w sprawie uchylenia uchwały w części 

dotyczącej nadania nazwy ulicy 

Kopenhaskiej w Kołobrzegu 

GN 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 20 kwietnia 
2021 r. poz. 1626. Uchwała weszła w życie  
z dniem 5 maja 2021 r. 

40. XXXIV/487/21 

w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowej przechodu i przejazdu na 

działce nr 229/16 obr. 11, położonej  

w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

41. XXXIV/488/21 

w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowej przechodu i przejazdu na 

działce nr 4/376 obr. 8 położonej w 

Kołobrzegu przy ul. Ostrobramskiej 

GN 

Uchwała wykonana. 
Służebność ustanowiona aktem 
notarialnym Rep A nr 2340/2021 z dnia 
11.05.2021 r. 

42. XXXIV/489/21 

w sprawie obciążenia służebnością 

przesyłu działek gruntu nr 32/1, 31/1, 

31/2 obręb 6 miasta Kołobrzeg 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

43. XXXIV/490/21 

w sprawie zmiany Statutu Rady 

Seniorów Miasta Kołobrzeg 

 

WS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 16 kwietnia 
2021 r. poz. 1604. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 maja 2021 r. 
Uchwała przedłużyła kadencję Rady 
Seniorów Miasta Kołobrzeg. 

44. XXXIV/491/21 w sprawie rozpatrzenia petycji 
BRM 
GN 

Rada nie uwzględniła petycji. 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował 
wnioskodawcę o sposobie załatwienia 
petycji. 

45. XXXIV/492/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Młodzieżowej Rady 

Miasta Kołobrzeg 

BPM 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 16 kwietnia 
2021 r. poz. 1605. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 maja 2021 r. 

46. XXXIV/493/21 

w sprawie podtrzymania stanowiska  

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

GKL 
Rada Miasta podtrzymała stanowisko 
uznające skargę za bezzasadną. 

47. XXXIV/494/21 
w sprawie pozostawienia bez 

rozpoznania wniosków mieszkańca 

 
GKL 
BRM 

Przewodniczący Rady pismem z dnia  
7 kwietnia 2021 r. zawiadomił 
wnioskodawcę o pozostawieniu wniosków 
bez rozpoznania. 

48. XXXIV/495/21 
w sprawie rozpatrzenia wniosku  

o udostępnienie informacji publicznej 
GKL 
BRM 

Zgodnie z § 2 uchwały Przewodniczący 
Rady zawiadomił wnioskodawcę, że Rada 
nie posiada informacji i dokumentów,  
o które występował wnioskodawca. 

49. XXXIV/496/21 
w sprawie pozostawienia petycji bez 

rozpatrzenia 
PU 

WOM 

Rada Miasta pozostawiła petycję bez 
rozpatrzenia. Przewodniczący Rady pismem 
z dnia 7 kwietnia 2021 r. powiadomił osobę 
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reprezentującą podmioty o pozostawieniu 
petycji bez rozpatrzenia w związku  
z niewskazaniem miejsca zamieszkania lub 
siedziby wszystkich podmiotów wnoszących 
petycję. 

50. XXXIV/497/21 

w sprawie pozostawienia bez 

rozpatrzenia petycji z dnia 8 marca 

2021 r. dotyczącej rozpoczęcia 

procedury planistycznej 

UA 

Rada pozostawiła petycję bez rozpatrzenia. 
Przewodniczący Rady pismem z dnia 7 
kwietnia 2021 r. powiadomił składającego 
petycję o pozostawieniu petycji bez 
rozpatrzenia i poprzednim sposobie 
załatwienia petycji. 

51. XXXIV/498/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
UA 

BRM 

Rada uznała skargę za bezzasadną. 
Przewodniczący Rady pismem z dnia  
7 kwietnia 2021 r. powiadomił skarżącego  
o sposobie załatwienia skargi. 

52. XXXIV/499/21 

w sprawie przyjęcia apelu o korektę 

Narodowego Programu Szczepień 

przeciw COVID-19 w celu umożliwienia 

pracownikom administracji i obsługi 

placówek oświatowych zaszczepienia 

się na etapie pierwszym 

WS 

Uchwałę przesłano do Ministra Zdrowia 
pismem nr WS.8030.4.2021 z dnia 22 
kwietnia 2021 r., korespondencja 
elektroniczna ePUAP. Odpowiedź na pismo 
przesłano do Urzędu Miasta dnia 4 maja 
2021 r. 

53. XXXIV/500/21 

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z 

kontroli problemowej decyzji 

administracyjnych w sprawie wycinki 

drzew w 2018 roku na terenie Gminy 

Miasto Kołobrzeg 

WŚiO 

Wniosek: 
Wnioskuje się, aby dokonywać nasadzeń 
zastępczych w sposób polepszający 
architekturę krajobrazową, skupiając się na 
jakościowym, a nie ilościowym wyznaczniku 
prawidłowości nasadzeń drzew i krzewów. 
Sposób realizacji: 
W trakcie przygotowywania decyzji  
Wydział na wycinkę drzew i krzewów 
współpracuje z ogrodnikiem miejskim. 
 

XXXV sesja – 28 kwietnia 2021 r.  
Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

54. XXXV/501/21 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2021 - 2044 

BW 
GKL 
BZ 

 Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2021 – 2044. 

55. XXXV/502/21 

w sprawie określenia szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Miasta 
Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji 

PS 
Uchwała w trakcie realizacji, zakończenie 
zaplanowano w 2022 roku - tj. przedłożenie 
projektu Strategii Radzie Miasta Kołobrzeg. 

56. XXXV/503/21 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kołobrzeg dla działek nr 246/1  

i 246/2 oraz części działek nr 245/2, 

246/3 i 247 położonych w obrębie 17 

oraz części działek nr 13/34 i 13/35 

położonych w obrębie 16 

UA 

Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji. 
Projekt zmiany studium w każdej chwili 
może zostać skierowany pod obrady sesji 
Rady Miasta Kołobrzeg. 
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57. XXXV/504/21 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta 

Kołobrzeg „5-Trzebiatowska”  

z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 

76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 

122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 

i 122/6, obręb 18, dla działek nr 246/1 

i 246/2 oraz części działek nr 245/2, 

246/3 i 247 położonych w obrębie 17 

oraz części działek nr 13/34 i 13/35 

położonych w obrębie 16 

UA 

Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji. 
Projekt zmiany mpzp czeka na uchwalenie 
zmiany studium by móc zostać skierowany 
do opiniowania i uzgodnień właściwym 
organom i instytucjom. Projekt zmiany 
studium w tym samym zakresie w każdej 
chwili może zostać skierowany pod obrady 
sesji Rady Miasta Kołobrzeg. 

58. XXXV/505/21 

   w sprawie zmiany miejscowego planu 

   zagospodarowania przestrzennego 

   części obszaru miasta Kołobrzeg –    

   Uzdrowisko Wschód – część I 

 

UA 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 
2021 r. poz. 2464. Uchwała weszła w życie  
z dniem 24 czerwca 2021 r. Wojewoda 
Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem 
Nadzorczym Nr P-1.4131.185.2021.K z dnia 
4 czerwca 2021 r. stwierdził nieważność  
§ 12 ust. 2 pkt 3 oraz § 47 ww. Uchwały. 

59. XXXV/506/21 

   w sprawie miejscowego planu   

   zagospodarowania przestrzennego 

c części obszaru miasta Kołobrzeg dla  

t terenów położonych przy ul. Kamiennej 

UA 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 7 czerwca 
2021 r. poz. 2441. Uchwała weszła w życie  
z dniem 22 czerwca 2021 r 

60. XXXV/507/21 

w sprawie wykazu kąpielisk na polskich 

obszarach morskich przyległych do 

granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 

2021 oraz określenia sezonu 

kąpielowego 

 

WŚiO 
EKS 

MOSiR 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 13 maja  
2021 r. poz. 2093. Uchwała weszła 
w życie  28 maja 2021 r. 
Uchwała realizowana przez MOSIR 
Kołobrzeg. 

61. XXXV/508/21 

   w sprawie zamiany nieruchomości (dot. 

  wyrażenia zgody na zamianę prawa 

  własności działki gruntu nr 74/4, 

  położonej przy ul. Okopowej,  

  stanowiącej własność Gminy Miasto 

  Kołobrzeg, na działki gruntu nr 208/11, 

  208/13  i 208/14 położone przy ul.  

  Witkowice, stanowiące własność osoby  

  prawnej) 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

62. XXXV/509/21 

w sprawie zamiany nieruchomości (dot. 

wyrażenia zgody na zamianę prawa 

własności zabudowanej działki gruntu 

nr 432 położonej przy ul. Kamiennej, 

stanowiącej własność Gminy Miasto 

Kołobrzeg na prawo użytkowania 

wieczystego do niezabudowanych 

GN 

Uchwała wykonana.  
Zamiana wraz z dopłatą różnicy wartości 
nieruchomości została dokonana aktem 
notarialnym Rep A nr 28/2021 z dnia 
27.12.2021 r. 
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działek gruntu nr 23/1 oraz 23/2 

położonych przy ul. Zygmuntowskiej) 

63. XXXV/510/21 

w sprawie przystąpienia do scalenia  

i podziału nieruchomości zgodnie  

z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – 

Trzebiatowska”, oznaczonych 

symbolami MN18, MN19, KDW31.1  

i KDW31.2 przy ul. Gnieźnieńskiej  

w Kołobrzegu 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

64. XXXV/511/21 

   w sprawie zwolnienia z części opłaty za 

  korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

  napojów alkoholowych przeznaczonych 

  do spożycia w miejscu sprzedaży 

  należnej w 2021 roku 

 

WS 
PU 

WOM 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 13 maja  
2021 r. poz. 2094. Uchwała weszła w życie 
28 maja 2021 r. 
Na podstawie uchwały 196 podmiotów 
zostało zwolnionych z części opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w miejscu 
sprzedaży, na łączną kwotę 233.036,64 zł. 

65. XXXV/512/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia placówki wsparcia 

dziennego prowadzonej w formie 

opiekuńczej przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 

 

WS 
MOPS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 20 maja  
2021 r. poz. 2156. Uchwała weszła w życie 
4 czerwca 2021 r. 
Uchwała przekazana do realizacji przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kołobrzegu. Struktura placówek wsparcia 
dziennego została dostosowana do stanu 
faktycznego. 

66. XXXV/513/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży 

 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 20 maja  
2021 r. poz. 2156. Uchwała weszła w życie 
4 czerwca 2021 r.   
Uchwała została dostosowana do 
obowiązujących przepisów prawa, 
określonych w art. 90t ust. 4 ustawy  
o systemie oświaty. 

67. XXXV/514/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad przyznawania 

stypendiów naukowych dla uczniów 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 20 maja  
2021 r. poz. 2158. Uchwała weszła w życie 
4 czerwca 2021 r. 
Ustalono nowe zasady przydzielania nagród 
Prezydenta Miasta dla uczniów zdolnych  
i osiągających sukcesy w olimpiadach, 
konkursach itp. 
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68. XXXV/515/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji  

 
GN 

BRM 

Rada nie uwzględniła petycji. Uchwała wraz 
z uzasadnieniem została przesłana do 
składających petycję. 

69. XXXV/516/21 w sprawie rozpatrzenia petycji 
GN 

BRM 

Rada uznała petycję za bezzasadną ze 
względu na informację, że nie można nadać 
nazwy obiektowi, który nie istnieje. 
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przesłana do składających petycję 

70. XXXV/517/21 
w sprawie pozostawienia petycji bez 

rozpatrzenia 
GKL 
BRM 

Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przesłana do składającego petycję poprzez 
e-PUAP. 

71. XXXV/518/21 

w sprawie umieszczenia na stronie 

internetowej zbiorczej informacji  

o petycjach złożonych w 2020 roku 

 

BRM 

Uchwała została wykonana poprzez 
umieszczenie w BIP informacji zbiorczej  
o petycjach złożonych do Rady Miasta 
Kołobrzeg w 2020 roku. 

72. XXXV/519/21 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z 

kontroli problemowej dokonanych 

zamian mieszkań należących do 

mieszkaniowego Zasobu Gminy Miasto 

Kołobrzeg 

GKL 

Rada przyjęła dwa wnioski: 
1) wnioskuje się o rozpoczęcie prac nad 
zmianą Uchwały Nr XVIII/268/20 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 
2020 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących  w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 
Kołobrzeg  (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 
1068);  
2) wnioskuje się, aby Kołobrzeskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
przygotowało procedurę uwzględniającą 
systematyczną weryfikację lokali w celu 
sprawdzenia ilości osób zamieszkujących 
dany lokal należący do mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg. 
Sposób realizacji: 
Ad.1. Trwają prace związane ze zmianą 
uchwały. Komisja Mieszkaniowa 
wypracowała wnioski , zostały one 
wprowadzone, obecnie projekt z 
wprowadzonymi zmianami jest w trakcie 
dalszego procedowania. 
Ad.2. Kołobrzeskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego opracowało  
i wprowadziło procedurę wewnętrzną. 

XXXVI sesja – 26 maja 2021 r.  

Sesja absolutoryjna w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

73. XXXVI/520/21 
w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Prezydentowi Miasta Kołobrzeg 
BRM 
BAK 

Rada Miasta po przeprowadzeniu debaty 
nad Raportem o stanie Gminy Miasto 
Kołobrzeg za rok 2020 udzieliła wotum 
zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg 
bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, zgodne z art. 
28aa ust.9 ustawy o samorządzie gminnym. 
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74. XXXVI/521/21 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Miasto 

Kołobrzeg za 2020 rok 

SK 

Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 
rok.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Miasto Kołobrzeg zostało opublikowane  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego 25 czerwca 2021 r. 
poz.2842. 

75. XXXVI/522/21 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Miasto 
Kołobrzeg za 2020 rok 

SK 

Rada po zapoznaniu się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Miasto 
Kołobrzeg za 2020 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym 
Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 
rok, 

3) opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o sprawozdaniu 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 
wykonania budżetu za 2020 rok, 

4) informacją o stanie mienia 
komunalnego Gminy Miasto 
Kołobrzeg, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 
6) opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej, 

udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta 
Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok 
bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady. 

76. XXXVI/523/21 

w sprawie przekazania środków 

finansowych na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla 

Komendy Powiatowej Policji  

w Kołobrzegu 

WZK 

Przedmiotowa kwota została przekazana  
w formie dotacji, z przeznaczeniem na 
wydatki bieżące, w tym na wyżywienie sił 
wsparcia oraz na rekompensaty pieniężne 
za czas służby przekraczający normę  
w Komendzie Powiatowej Policji  
w Kołobrzegu. 

77. XXXVI/524/21 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto 
Kołobrzeg do opracowania Strategii 
rozwoju ponadlokalnego dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030  
i wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia dotyczącego zasad 
współpracy i partycypacji w kosztach 
przy jej opracowaniu i realizacji 

WIR 

Gmina Miasto Kołobrzeg przystąpiła do 
opracowania Strategii rozwoju 
ponadlokalnego dla Koszalińsko-
Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i w dniu 
17 czerwca 2021 r., podpisała 
porozumienie dotyczące zasad współpracy  
i partycypacji w kosztach przy jej 
opracowaniu i realizacji. 

78. XXXVI/525/21 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. 

BW 
Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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Zachodniopomorskiego dnia 02 czerwca 
2021 r. poz. 2408. 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian  
w uchwale budżetowej. 

79. XXXVI/526/21 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2021 – 2044 

BW 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie z 
przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2021 – 2044. 

80. XXXVI/527/21 

w sprawie przyjęcia apelu o korektę 
Krajowego Planu Odbudowy  
i Zwiększenia Odporności, poprzez 
ujęcie Portu Kołobrzeg na liście portów, 
które mają zapewnić obsługę  
i bezpieczeństwo morskich farm 
wiatrowych na Środkowym Wybrzeżu 

PNW 
WIR 
BPM 

Uchwała została przesłana do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów 2 czerwca 2021r.. 
Minister Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej w dniu 12 lipca 2021r. 
odpowiedział na apel, m.in. informując, że 
zapisy KPO zostały zmodyfikowane, poprzez 
zapis: „Potrzeby w zakresie portów 
serwisowych na środkowym wybrzeżu są 
znacznie większe, z tego względu 
planowane są kolejne inwestycje w tym 
zakresie w ramach dostępnych środków”.   

81. XXXVI/528/21 

w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta 
Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla 
terenu działki nr 95 położonej  
w obrębie 4 

UA 

Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji. 
Projekt zmiany mpzp czeka na uchwalenie 
zmiany studium by móc zostać skierowany 
do opiniowania i uzgodnień właściwym 
organom i instytucjom. Projekt zmiany 
studium w tym samym zakresie w każdej 
chwili może zostać skierowany pod obrady 
sesji Rady Miasta Kołobrzeg. 

82. XXXVI/529/21 

w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kołobrzeg 

UA 
Uchwała została opublikowana w BIP UM 
Kołobrzeg i jest realizowana w pracy 
codziennej Wydziału UA. 

83. XXXVI/530/21 

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 

GKL 

Akt prawa miejscowego 
Obwieszczenie Nr 2 Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 26 maja 2021 r. 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, zostało ogłoszone  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 02 czerwca 
2021 r. poz. 2409. 

84. XXXVI/531/21 

w sprawie nadania Panu Jerzemu 

Leśniakowi tytułu „Zasłużony dla Miasta 

Kołobrzegu” 

EKS 

Uchwała wykonana 
Przewodniczący Rady wspólnie z Panią 
Prezydent Miasta w dniu 13 lipca 2021 r. 
wręczyli Panu Jerzemu Leśniakowi Akt 
nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Kołobrzegu”, pamiątkowy medalion  
i legitymację. 
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85. XXXVI/532/21 

w sprawie zaopiniowania projektu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie granicy portu morskiego  

w Kołobrzegu 

PNW 
ZPM 
UA 
GN 

Uchwała wykonana 
Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała 
projekt rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie granicy portu 
morskiego w Kołobrzegu (projekt z dnia 
06.05.2021 r.). Przewodniczący Rady 
pismem z dnia 28 maja 2021 r. przesłał do 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury Uchwałę za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej e-PUAP. 

XXXVII sesja – 29 czerwca 2021 r. 
Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

86. XXXVII/533/21 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. 
BW 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 5 lipca 2021 r.  
poz. 3023. 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian  
w uchwale budżetowej. 

87. XXXVII/534/21 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 

lata 2021 – 2044 

BW 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z  przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2021 – 2044. 

88. XXXVII/535/21 

w sprawie cen i opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Miasto 

Kołobrzeg, wykonywane przez 

Komunikację Miejską w Kołobrzegu  

sp. z o. o. 

PNW 
KM 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca  
2021 r. poz. 3244. Uchwała weszła w życie 
4 sierpnia 2021 r.  

89. XXXVII/536/21 

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 
KM 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca  
2021 r. poz. 3245. Uchwała weszła w życie 
4 sierpnia 2021 r. 

90. XXXVII/537/21 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 

lokalnego transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Dygowo, wykonywane 

przez Komunikację Miejską  

w Kołobrzegu sp. z o.o. 

PNW 
KM 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca  
2021 r. poz. 3246. Uchwała weszła w życie 
4 sierpnia 2021 r. 

91. XXXVII/538/21 

w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Miasto 

Kołobrzeg na rok szkolny 2021/2022 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca  
2021 r. poz. 3247. Uchwała weszła w życie 
4 sierpnia 2021 r. 
Ustalenie ceny paliwa niezbędne jest w celu 
zwrotu kosztów dojazdu uczniów 
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. 
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92. XXXVII/539/21 

w sprawie określenia wzoru wniosku  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

WS 
MOPS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 
2021 r. i została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 07 lipca  
2021 r. poz. 3083. 
Uchwała przekazana do realizacji przez 
MOPS w Kołobrzegu. Wnioski o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego przyjmowane są 
na formularzu wniosku określonym  
w niniejszej uchwale. 

93. XXXVII/540/21 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia 

programu polityki zdrowotnej z zakresu 

szczepień przeciwko grypie sezonowej 

dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w 

wieku 65 lat i więcej 

WS 

Na podstawie uchwały ogłoszono konkurs 
ofert.  
W piątym postępowaniu konkursowym 
została złożona oferta na realizację 
programu. Na podstawie zawartej umowy 
w listopadzie 2021 r.    przeprowadzono 
szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla 
mieszkańców w wieku 65-74 lata 
(rocznikowo). 

94. XXXVII/541/21 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg - 

Uzdrowisko Wschód dla części działki  

nr 91/13 położonej w obrębie 5 

UA 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 29 lipca  
2021 r. poz. 3461. Uchwała weszła w życie 
13 sierpnia 2021 r. 

95. XXXVII/542/21 

w sprawie dokonania darowizny 

nieruchomości na rzecz Powiatu 

Kołobrzeskiego 

GN 
Uchwała zrealizowana. 
W dniu 28.12.2021 r. zawarty został akt 
notarialny Repertorium A numer 305/2021. 

96. XXXVII/543/21 

w sprawie sprzedaży działek nr 74/3 

oraz nr 74/4 w obr. 12, położonych w 

Kołobrzegu przy ul. Okopowej 

GN 

Uchwała w trakcie realizacji. 
W stosunku do działki nr 74/4 obr. 12 Rada 
podjęła dwie uchwały – niniejszą oraz 
uchwałę nr XXXV/508/21 z dnia  
28.04.2021 r. 

97. XXXVII/544/21 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Stowarzyszenia Budowy Pomnika 

Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy 

Smoleńskiej w Kołobrzegu 

GN 
UA 

MKZ 

Rada uwzględniła wniosek. Zgodnie  
z upoważnieniem Rady, Przewodniczący 
Rady powiadomił wnioskodawcę  
o sposobie załatwienia wniosku. Prezydent 
Miasta przygotowała projekt uchwały w tej 
sprawie.  

XXXVIII sesja – 28 lipca 2021 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  

porozumiewania się na odległość 

98. XXXVIII/545/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia Przedszkola Miejskiego Nr 4 
w Kołobrzegu 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 11 sierpnia 
2021 r. poz.3590. Uchwała weszła w życie 
26 sierpnia 2021 r. 
Uchwała dotyczy przekazania Przedszkolu 
Miejskiemu nr 4 w zarząd działki wraz 
budynkiem przedszkola oraz mienia. 
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99 XXXVIII/546/21 

w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Schronisku dla Osób Bezdomnych w 

Kołobrzegu 

WS 
MOPS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 19 sierpnia 
2021 r. poz.3644. Uchwała weszła w życie 
3 września 2021 r. 
Uchwałą przekazana do realizacji przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kołobrzegu. 

100. XXXVIII/547/21 
w sprawie sprzedaży działki nr 61 obręb 
6, położonej przy ul. Franciszka 
Morawskiego w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała wykonana. 
Nieruchomość sprzedano aktem 
notarialnym rep. A nr 179/2022 z dnia 
11.01.2022 r. 

101. XXXVIII/548/21 
w sprawie sprzedaży działki numer 
209/4 obręb 17 położonej przy ul. 
Witkowice w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała wykonana. 
Nieruchomość sprzedano aktem 
notarialnym Akt nr 9733/2021 z dnia 
18.11.2021 r. 

102. XXXVIII/549/21 

 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas 

  nieoznaczony, części działki nr 4/376  

  o łącznej powierzchni 17,50 m2 

  położonej w obrębie 8 przy  

  ul. Ostrobramskiej w Kołobrzegu, 

GN 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 24.08.2021 zawarta została 
umowa dzierżawy, zgodnie z podjętą 
uchwałą 

103. XXXVIII/550/21 
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, 
położonego przy ul. Jedności Narodowej 
42/01 w Kołobrzegu 

GN 
Uchwała zrealizowana. 
Lokal użytkowy sprzedano aktem 
notarialnym z dnia 28.02.2022 r. 

104. XXXVIII/551/21 
w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego, położonego przy  
ul. Młyńskiej 11/7 w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Na koniec kwietnia planowany jest III 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie 
lokalu. 

105. XXXVIII/552/21 
w sprawie nabycia udziału w lokalu 
mieszkalnym 

GN 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Podpisano protokół z rokowań  
i skierowano dokumenty do kancelarii 
notarialnej. 

106. XXXVIII/553/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Prezydenta Miasta 

GKL 

Rada na wniosek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji uznała skargę za bezzasadną.  
O sposobie załatwienia skargi skarżący 
został powiadomiony przez 
Przewodniczącego Rady Miasta za pomocą 
platformy ePUAP 

107. XXXVIII/554/21 
w sprawie pozostawienia bez 
rozpoznania pisma 

GKL 
BRM 

Rada na wniosek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji pozostawiła bez rozpoznania 
pismo. O sposobie załatwienia został 
powiadomiony składający pismo przez 
Przewodniczącego Rady Miasta. 

108. XXXVIII/555/21 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie skargi 

wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na 

skargę 

PNW 
MWiK 

W dniu 29 lipca 2021 r. do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczecinie 
została przesłana odpowiedź na skargę 
Prokuratora Rejonowego w Kołobrzegu 
wraz z aktami sprawy i skargą Prokuratora 
Rejonowego w dwóch egzemplarzach. 
WSA w Szczecinie pismem z dnia 3 lutego 
2022 r. przesłało odpis prawomocnego 
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wyroku z dnia 10 listopada 2021 r. Sygn.  
akt II SA/Sz 898/21. WSA oddaliło skargę. 

109. XXXVIII/556/21 

w sprawie nadania Panu prof. 

Marianowi Rębkowskiemu tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu 

EKS 

Uchwała zrealizowana.  
W dniu 11 września 2021 r. 
Przewodniczący Rady wraz  
z Prezydent Miasta wręczyli Panu prof. 
Marianowi Rębkowskiemu Akt Nadania 
tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”, 
pamiątkowy medalion i legitymację. 

110. XXXVIII/557/21 

w sprawie zniesienia jednostek 

pomocniczych na terenie miasta 

Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 11 sierpnia 
2021 r. poz.3591. Uchwała weszła w życie 
26 sierpnia 2021 r. 

111. XXXVIII/558/21 

w sprawie odwołania 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Kołobrzeg 

BRM 

Rada w glosowaniu tajnym odwołała 
radnego Artura Dąbkowskiego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Kołobrzeg 

112. XXXVIII/559/21 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg 

z kontroli kompleksowej procesu 

inwestycyjnego zagospodarowania 

terenów zielonych przy Alei Świętego 

Jana Pawła II 

WIR 
BAK 

Rada przyjęła dwa wnioski Komisji 
Rewizyjnej o treści: 
1. Wnioskuje się o zatwierdzenie nasadzeń 
inwestycyjnych z ogrodnikiem miejskim 
celem zachowania spójności i estetyki 
terenów zielonych na terenie Miasta 
Kołobrzeg.  
2. Wnioskuje się o przeprowadzenie 
kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu  
i Kontroli w Urzędzie Miasta Kołobrzeg  
w zakresie egzekwowania zapisów umów 
(w tym gwarancji) ww. inwestycji. 
Sposób realizacji: 
Ad.1. Nasadzenie realizowane w ramach 
prowadzonych inwestycji konsultowane są 
z „ogrodnikiem miejskim” 
Ad.2. Przeprowadzenie kontroli ujęto  
w planie kontroli na 2022 r. 
 
 

XXXIX sesja – 2 września 2021 r. Sesja zwołana w trybie zdalnym z wykorzystaniem  
środków porozumiewania się na odległość 

113. XXXIX/560/21 

w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie skargi 
wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na 
skargę 

BRM 

Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy 
i ze skargą została przesłana do WSA  
w Szczecinie w dniu 3 września 2021 r. 
WSA w Szczecinie na posiedzeniu 
niejawnym w dniu 18 listopada 2021 r. 
oddalił skargę. 

XL sesja – 17 września 2021 r.  Sesja zwołana na wniosek ¼ ustawowego składu Rady w trybie stacjonarnym 

114. XL/561/21 

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego  

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Kołobrzeg 

BRM 

Rada Miasta przyjęła rezygnację radnego 
Bogdana Błaszczyka z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Kołobrzeg 
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115. XL/562/21 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Kołobrzeg 

BRM 

Rada Miasta w głosowaniu tajnym wybrała 
radnego Kamila Barwinka na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Kołobrzeg 

116. XL/563/21 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Kołobrzeg 

BRM 

Rada Miasta w głosowaniu tajnym wybrała 
radnego Dariusza Zawadzkiego na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Kołobrzeg 

117. XL/564/21 

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego  

z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta 

Kołobrzeg 

BRM 
Rada Miasta przyjęła rezygnację radnego 
Piotra Lewandowskiego z funkcji 
Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg 

118. XL/565/21 
w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miasta Kołobrzeg 
BRM 

Rada Miasta wybrała w głosowaniu tajnym 
radnego Bogdana Błaszczyka na 
Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg 

XLI – 29 września 2021 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  
porozumiewania na odległość 

119. XLI/566/21 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. 

BW 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 6 października  
2021 r. poz. 4175. 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian  
w uchwale budżetowej. 

120. XLI/567/21 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 

lata 2021 – 2044 

BW 
 

Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2021 – 2044. 

121. XLI/568/21 

w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania 

służące tworzeniu warunków dla 

rozwoju Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 6 października  
2021 r. poz. 4177. Uchwała weszła w życie 
21 października 2021 r.   
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie Uchwałą Nr XXIII.100.K.2021  
z dnia 3 listopada 2021 r. stwierdziło 
nieważność uchwały. 

122. XLI/569/21 

w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowych z budżetu Gminy 

Miasto Kołobrzeg na zadania służące 

ochronie powietrza, polegające na 

trwałej zmianie ogrzewania opartego na 

paliwach stałych na ogrzewanie 

niskoemisyjne 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 6 października  
2021 r. poz. 4179. Uchwała weszła w życie 

21 października 2021 r. 
Uchwała będzie realizowana przez wydział 
w roku 2022, wydział zabezpieczył środki na 
ten cel w budżecie. 

123. XLI/570/21 

w sprawie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Miasto Kołobrzeg 

PNW 
MWiK 

Zgodnie z § 2 uchwały, Przewodniczący 
Rady pismem znak: BRM.0002.41.2021.K z 
dnia 05 października 2021 r. przesłał 
uchwałę do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Dyrektora 
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie, celem zaopiniowania. 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 
08.11.2021 r. postanowieniem  wydał 
opinię do projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg. 

124. XLI/571/21 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Podczele II” dla 

części działek nr 4/56 i 4/233 

położonych w obrębie 8 miasta 

Kołobrzeg 

UA 

Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą została zakończona.  
Rada Miasta na sesji w dniu 4 marca 2022 r. 
uchwaliła zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Podczele II” dla części działek nr 4/56 i 
4/233 położonych w obrębie 8 miasta 
Kołobrzeg – Uchwała Nr XLVIII/691/22 (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 07 
marca 2022 r. poz. 1030). Uchwała wejdzie 
w życie 22 marca 2022 r. 

125. XLI/572/21 

w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta 
Kołobrzeg „5-Trzebiatowska"  
z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 
76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 
122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 
i 122/6, obręb 18, dla terenów 
położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty 

UA 

Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji. 
Projekt zmiany mpzp w trakcie 
opracowania. 

126. 
 

XLI/573/21 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta 

Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla 

terenu działki nr 46 położonej w obrębie 

5 przy ul. T. Kościuszki 

UA 

Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji. 
Projekt zmiany mpzp w trakcie 
opracowania. 

127. XLI/574/21 
w sprawie likwidacji wydzielonych 

rachunków dochodów 
EKS 

CUW 

Z dniem 31 grudnia 2021 r. nastąpiła 
likwidacja wydzielonych rachunków 
dochodów jednostek oświatowych dla 
gromadzenia dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku przez te jednostki 
utworzone na podstawie Uchwały  
Nr XXXIV/480/21 z dnia 30 marca 2021 r.  
Uchwała została przekazana do stosowania 
przez  CUW, podległe szkoły podstawowe  
i przedszkola.  

128. XLI/575/21 

  w sprawie ustalenia stawek dotacji  

  przedmiotowej dla samorządowego 

  zakładu budżetowego Miejskiego  

  Ośrodka Sportu i Rekreacji 

  w Kołobrzegu w 2021 r. 

EKS 
MOSiR 

Zaproponowana zmiana stawek dotacji 
przedmiotowych dla MOSiR dotyczyła 
obiektu mola spacerowego z uwagi na 
uzyskanie większych dochodów. Uchwała 
została przekazana do MOSiR-u. 
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129. XLI/576/21 

  w sprawie ustalenia wysokości opłat  

i warunków częściowego zwolnienia z 

  opłat za pobyt dziecka w żłobku  

  prowadzonym przez Gminę Miasto  

  Kołobrzeg 

WS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 22 
października 2021 r. poz. 4352. Uchwała 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Uchwała przekazana do realizacji przez 
Żłobek „Krasnal” w Kołobrzegu. Na 
podstawie uchwały zawarto z opiekunami 
dzieci aneksy do umów. 

130. XLI/577/21 

w sprawie wysokości i zasad udzielania 

dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 

 

WS 

Akt prawa miejscowego. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 6 października  
2021 r. poz. 4181. Uchwała weszła w życie 
21 października 2021 r. 
Dotacje udzielane są dwóm żłobkom 
niepublicznym zgodnie z podjętą uchwałą. 

131. XLI/578/21 

w sprawie przyjęcia „Rocznego 

Programu współpracy Gminy Miasto 

Kołobrzeg z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2022” 

 

WS 
EKS 

Akt prawa miejscowego. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 18 
października 2021 r. poz. 4295. Uchwała 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Uchwała realizowana przez wydziały UM. 
Na podstawie uchwały ogłoszono otwarte 
konkursy ofert na realizację zadań 
publicznych w 2022 r. 

132. XLI/579/21 

w sprawie oddania w dzierżawę, na 

okres od dnia 01.01.2022 r. do 

31.12.2022 r., działki nr 99 oraz części 

działki nr 99/18 położonych w obrębie 4 

przy zbiegu ulicy Towarowej i Portowej 

w Kołobrzegu 

 

GN 
Uchwała zrealizowana. 
W dniu 16.11.2021 zawarta została umowa 
dzierżawy, zgodnie z podjętą uchwałą 

133. XLI/580/21 

w sprawie dokonania darowizny udziału 

w nieruchomości na rzecz Powiatu 

Kołobrzeskiego 

 

GN W trakcie realizacji 

134. XLI/581/21 

  w sprawie ustanowienia służebności  

  przechodu i przejazdu na działce nr  

  52/5 obręb ewidencyjny nr 11 Miasta 

  Kołobrzeg 

GN 

Uchwała zrealizowana.  
Akt notarialny rep. A nr 6536/2021 z dnia 
04.11.2021 r. – oświadczenie o 
ustanowieniu służebności. 

135. XLI/582/21 

w sprawie oddania w dzierżawę, na 

okres 9 lat, działki numer 2/2 położonej  

w obrębie 5 przy ul. Sikorskiego 

w Kołobrzegu 

GN 
Uchwała zrealizowana. 
W dniu 08.12.2021 zawarta została umowa 
dzierżawy, zgodnie z podjętą uchwałą 

136. XLI/583/21 

 w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres 9 lat działki o numerze 3/8 obręb 

2 położonej na terenie Parku im. 

Jedności Narodowej w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała zrealizowana.  
W dniu 05.01.2022 r. zawarta została 
umowa dzierżawy, zgodnie z podjętą 
uchwałą. 
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137. XLI/584/21 

w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres 9 lat działki o numerze 4/4 obręb 

2 położonej na terenie Parku im. 

Jedności Narodowej w Kołobrzegu 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

138. XLI/585/21 

w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres 9 lat działek o numerach 3/6, 3/7 

oraz 4/1 obręb 2 położonych na terenie 

Parku im. Jedności Narodowej  

w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała zrealizowana.  
W dniu 03.01.2022 r. zawarta została 
umowa dzierżawy, zgodnie z podjętą 
uchwałą. 

139. XLI/586/21 

w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 

lat części działki numer 118/5 obręb 4  

o powierzchni 358m2, położonej przy 

zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej  

w Kołobrzegu 

GN 
Uchwała zrealizowana.  
W dniu 23.11.2021 zawarta została umowa 
dzierżawy, zgodnie z podjętą uchwałą. 

140. XLI/587/21 

w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy na okres 

9 lat części tarasu na poziomie dolnym 

Głowicy Mola Spacerowego o 

powierzchni 363 m2, położonego  

w Kołobrzegu 

EKS 
MOSiR 

Uchwała została przekazana do realizacji 
przez MOSiR w celu zawarcia nowej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 

141. XLI/588/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących stałych Komisji Rady 

Miasta Kołobrzeg 

BRM 
Rada odwołała radnego Artura 
Dąbkowskiego z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Morskiej. 

142. XLI/589/21 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie skargi 

wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na 

skargę 

UA 

Skarga wraz z kompletem akt została 
przesłana do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego pismem 
znak:UA.0751.1.2021.N z dnia 30 września 
2021 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym  
w dniu 13 stycznia 2022 r. oddalił skargę na 
uchwałę Nr VI/73/19 Rady Miasta 
Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r.  
w przedmiocie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Kołobrzeg „5 – 
Trzebiatowska” – Sygn. akt II SA/Sz 1053/21 

143. XLI/590/21 

w sprawie zmian w składzie osobowym 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Kołobrzeg 

BRM 

Rada Miasta odwołała radnego Kamila 
Barwinka ze składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej, w związku z jego wyborem na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Kołobrzeg. 

144. XLI/591/21 

w sprawie rozpatrzenia wniosku  

w sprawie podjęcia działań mających na 

celu usprawnienie funkcjonowania 

strefy płatnego parkowania 

BRM 
GKL 

Rada Miasta nie uwzględniła wniosku  
w zakresie wprowadzenia usprawnień 
związanych z parkowaniem pojazdów  
w strefie płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg. Wnioskodawcy zostali 
poinformowani pisemnie o sposobie 
załatwienia wniosku. 
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145. XLI/592/21 

w sprawie rozpatrzenia wniosku  

w sprawie likwidacji Straży Miejskiej  

w Kołobrzegu 

 
BRM 
SM 

Rada Miasta nie uwzględniła wniosku z dnia 
2 sierpnia 2021 r. w sprawie likwidacji 
Straży Miejskiej w Kołobrzegu. 
Wnioskodawca został poinformowany 
pisemnie o sposobie załatwienia wniosku. 

146. XLI/593/21 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg 

z kontroli kompleksowej procesu 

przygotowania, wdrożenia i 

funkcjonowania Stref Płatnego 

Parkowania zgodnie z obowiązującymi 

uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg 

GKL 

Wnioski: 
1) Wnioskuje się o zobowiązanie Prezydenta 
Miasta do przeprowadzenia inwentaryzacji 
funkcjonujących Stref Płatnego Parkowania 
pod kątem oznakowania miejsc 
postojowych znakami pionowymi i 
poziomymi. 
2) Wnioskuje się o dokonanie oznakowania, 

znakami pionowymi  
i poziomymi, wszystkich miejsc  
na terenie miasta, gdzie pobierana jest 
opłata za postój w Strefie Płatnego 
Parkowania. 

 
Sposób realizacji: 
Ad.1. Inwentaryzacja została wykonana. 
Ad.2. Trwają prace związane z projektem 
zmiany organizacji ruchu uwzgledniające 
wniosek.  
Po zatwierdzeniu zostaną wprowadzone. 
 

XLII sesja – 27 października 2021 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem  
środków porozumiewania się na odległość 

147. XLII/594/21 

w sprawie przekazania środków 

finansowych na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla 

Komendy Powiatowej Policji  

w Kołobrzegu 

WZK 

Przedmiotowa kwota została przekazana  
w formie dotacji, z przeznaczeniem na 
wyżywienie policjantów adaptacji 
zawodowej Oddziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 
pełniących służby na terenie miasta 
Kołobrzeg. 

148. XLII/595/21 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. 
BW 

 Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 
2021 r. poz. 4688. 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie 
z przedłożonym projektem zmian  
w uchwale budżetowej 

149. XLII/596/21 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2021 – 2044 

BW 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2021 – 2044. 

150. XLII/597/21 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021 

WIR 
Zmiana:  Uchwała Nr XLV/649/21 z dnia  
28 grudnia 2021 r. 

151. XLII/598/21 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie 

Miasta Kołobrzeg 

WPiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 
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2021 r. poz. 4689. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
W trakcie realizacji. 

152. XLII/599/21 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 

terenie Miasta Kołobrzeg 
WPiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 
2021 r. poz. 4690. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2022 r. W trakcie 
realizacji 

153. XLII/600/21 
w sprawie opłaty uzdrowiskowej 

 
WPiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 
2021 r. poz. 4691. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
W trakcie realizacji. 

154. XLII/601/21 w sprawie opłaty prolongacyjnej WPiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 
2021 r. poz. 4692. Uchwała weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
W trakcie realizacji. 

155. XLII/602/21 w sprawie opłaty targowej WPiO 

 Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 
2021 r. poz. 4693. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
W trakcie realizacji. 

156. XLII/603/21 

uchylająca uchwałę w sprawie 

przekazania Osiedlu nr 1 „Solne Zdroje”  

w Kołobrzegu lokalu użytkowego 

stanowiącego mienie komunalne Gminy 

Miejskiej Kołobrzeg 

GKL 
PRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Umowa została rozwiązana. 

157. XLII/604/21 

uchylająca uchwałę w sprawie 
przekazania Osiedlu nr 2 „Śródmiejskie” 
w Kołobrzegu lokalu użytkowego 
stanowiącego mienie komunalne Gminy 
Miejskiej Kołobrzeg 

GKL 
PRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Umowa została rozwiązana. 

158. XLII/605/21 

uchylająca uchwałę w sprawie 
przekazania Osiedlu nr 3 w Kołobrzegu 
lokalu użytkowego stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Miejskiej Kołobrzeg 

GKL 
PRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Umowa została rozwiązana. 

159. XLII/606/21 

uchylająca uchwałę w sprawie 
przekazania Osiedlu nr 5 „Lęborskie”  
w Kołobrzegu lokalu użytkowego 
stanowiącego mienie komunalne Gminy 
Miejskiej Kołobrzeg 

GKL 
PRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Umowa została rozwiązana. 

160. XLII/607/21 
uchylająca uchwałę w sprawie 

przekazania Osiedlu nr 6 w Kołobrzegu 
GKL 
PRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Umowa została rozwiązana. 
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lokalu użytkowego stanowiącego mienie 

komunalne Gminy Miejskiej Kołobrzeg 

161. XLII/608/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendiów artystycznych 

i dorocznych nagród za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Zmiana Uchwały Nr XIV/178/19 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 
2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 
5339). 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 18 listopada 
2021 r. poz.4921. Uchwała weszła w życie  
z dniem 3 grudnia 2021 r. 
Zmiany zapisów uchwały będą stosowane 
przy rozpatrywaniu wniosków o nagrody  
i stypendia w zakresie kultury. 

162. XLII/609/21 

w sprawie upoważnienia Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg do przyjęcia do 

realizacji oraz złożenia wniosku  

o dofinansowanie Termomodernizacji 

budynku Ratusza w Kołobrzegu  

z programu priorytetowego 8.9.2. 

Klimatyczne uzdrowiska Część 2) 

Wspieranie efektywności energetycznej  

w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie gmin uzdrowiskowych 

WIR 

Wniosek o dofinansowanie 
termomodernizacji budynku Ratusza  
w Kołobrzegu z programu priorytetowego 
8.9.2. Klimatyczne Uzdrowiska część 2) 
Wspieranie efektywności energetycznej  
w budynkach użyteczności publicznej na 
terenie gmin uzdrowiskowych zostanie 
złożony w 2022 r.  

163. XLII/610/21 

w sprawie upoważnienia Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg do przyjęcia do 

realizacji oraz złożenia wniosku o 

dofinansowanie Termomodernizacji 

budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu  

z programu priorytetowego 8.9.2. 

Klimatyczne uzdrowiska Część 2) 

Wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie gmin uzdrowiskowych 

WIR Uchwała będzie realizowana w 2022 r. 

164. XLII/611/21 

w sprawie upoważnienia Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg do przyjęcia do 

realizacji oraz złożenia wniosku o 

dofinansowanie Termomodernizacji 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w 

Kołobrzegu z programu priorytetowego 

8.9.2. Klimatyczne uzdrowiska Część 2) 

Wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie gmin uzdrowiskowych 

WIR Uchwała będzie realizowana w 2022 r. 

165. XLII/612/21 

w sprawie przyjęcia Zasad 

przeprowadzenia naboru wniosków  

o zawarcie umowy najmu, w tym 

określenia dodatkowych kryteriów 

pierwszeństwa, zasad przeprowadzania 

oceny punktowej oraz wysokości 

GKL 
PNW 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 18 listopada 
2021 r. poz.4922. Uchwała weszła w życie  
z dniem 3 grudnia 2021 r. 
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obowiązkowej kaucji dla mieszkań  

w ramach programu „Mieszkanie dla 

rozwoju Witkowice etap I”  

w Kołobrzegu 

166. XLII/613/21 

w sprawie oddania w dzierżawę, na 

okres 10 lat, działki numer 11/92 

położonej w obrębie 18 przy ul. 

Mazowieckiej w Kołobrzegu 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

167. XLII/614/21 
w sprawie rozwiązania umowy 

użytkowania wieczystego 
GN Uchwała w trakcie realizacji. 

168. XLII/615/21 

w sprawie sprzedaży działki nr 204/2 

obręb 16, położonej przy ul. Zagłoby  

w Kołobrzegu 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

169. XLII/616/21 

w sprawie wzniesienia pomnika 

upamiętniającego Ofiary Katynia, 

Charkowa, Tweru i innych miejsc kaźni 

Polaków w czasie II Wojny Światowej 

GN 

Wojewoda Zachodniopomorski 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym  
P-1.4131.393.2021.K z dnia 3 grudnia  
2021 r. stwierdził nieważność uchwały. 

170. XLII/617/21 
w sprawie pozostawienia pisma bez 

rozpoznania 
SM 

W związku z niespełnieniem wymogów § 8 
ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków oraz niewskazaniem 
adresu przez wnioskodawcę, Rada Miasta 
pozostawiła pismo bez rozpoznania. 

171. XLII/618/21 

w sprawie rozpatrzenia wniosku  

w sprawie zniesienia opłaty 

uzdrowiskowej 

WPiO 
PNW 

Rada nie uwzględniła wniosku mieszkańca 
w sprawie zniesienia opłaty uzdrowiskowej. 
Wnioskodawca został poinformowany  
o sposobie załatwienia wniosku. 

172. XLII/619/21 

w sprawie rozpatrzenia wniosku  

w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej 

w Kołobrzegu 

SM 
 

Rada Miasta nie uwzględniła wniosku 
mieszkańca. Wnioskodawca został 
poinformowany o sposobie załatwienia 
wniosku. 

173. XLII/620/21 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w 

sprawie umieszczenia w herbie miasta 

Kołobrzeg znaku JP II 

BPM 
 

Rada Miasta nie uwzględniła wniosku 
mieszkanki. Wnioskodawca został 
poinformowany o sposobie załatwienia 
wniosku. 

174. XLII/621/21 

w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady do 

dokonywania czynności związanych z 

podróżami służbowymi 

Przewodniczącego Rady 

BRM 

Rada wskazała Pana Kamila Barwinka 
Wiceprzewodniczącego Rady do 
dokonywania czynności związanych  
z podróżami służbowymi Przewodniczącego 
Rady 

175. XLII/622/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia składu osobowego stałych 

Komisji Rady Miasta Kołobrzeg 

BRM 
Ze składu Komisji Morskiej Rada odwołała 
radnego Bogdana Błaszczyka i powołała do 
jej składu radnego Kamila Barwinka. 

176. XLII/623/21  

w sprawie zmian w składzie osobowym 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Kołobrzeg 

BRM 
Rada powołała do składu Komisji 
Rewizyjnej radnego Zbigniewa 
Malinowskiego 

177. XLII/624/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących stałych Komisji Rady 

Miasta Kołobrzeg 

BRM 
Rada wybrała radnego Krzysztofa Plewko 
na Przewodniczącego Komisji Morskiej 
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178. XLII/625/21 

w sprawie nadania Pani dr hab. 

Jadwidze Brzezińskiej tytułu „Zasłużony 

dla Miasta Kołobrzegu” 

 

EKS 
BRM 

Akt nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Kołobrzegu”, pamiątkowy medalion 
i legitymacja zostały wręczone 
uhonorowanej przez Panią Prezydent 
Miasta Kołobrzeg i Przewodniczącego Rady 
Miasta Kołobrzeg w dniu 27 listopada  
2021 r. 

179. XLII/626/21 

w sprawie nadania Panu Andrzejowi 

Rafińskiemu tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Kołobrzegu” 

 

EKS 
BRM 

Uroczystość wręczenia Aktu Nadania tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”, 
pamiątkowego medalu i legitymacji odbyła 
się w dniu 21.12.2021 r. W uroczystości 
uczestniczyli Przewodniczący Rady Miasta 
Bogdan Błaszczyk, Prezydent Miasta Anna 
Mieczkowska, Przewodniczący Kapituły.  
W imieniu śp. Andrzeja Rafińskiego akt 
nadania odebrał syn. 

180. XLII/627/21 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg 

z kontroli kompleksowej zawartych 

umów oraz poniesionych wydatków w 

związku z organizacją festiwali: Sunrise 

Festival, Interfolk, Suspense Film 

Festival przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

w latach 2004 – 2020 

GN 
EKS 
RCK 

Rada przyjęła trzy wnioski: 
1) Wnioskuje się o odstąpienie od 

zawierania porozumień lub umów 
w zakresie nieodpłatnego 
udostępnienia nieruchomości 
gminnych na potrzeby 
komercyjnych przedsięwzięć;  

2) Wnioskuje się o sporządzanie po 
każdym festiwalu: Sunrise Festival, 
Interfolk, Suspense Film Festival, 
sprawozdania zawierającego 
aspekty: kulturowe, edukacyjne i 
społeczne z uwzględnieniem 
potencjału promocyjnego dla 
Gminy Miasto Kołobrzeg;  

3) Wnioskuje się o pozyskiwanie 
środków finansowych na 
organizację festiwali z innych 
źródeł niż tylko budżet Gminy 
Miasto Kołobrzeg. 

Wnioski zostały przyjęte do realizacji. 

XLIII sesja – 22 listopada 2021 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

181. XLIII/628/21 

w sprawie zmian stawek dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Kołobrzegu w 2021 r. 

EKS 
MOSiR 

W wyniku przeprowadzonej korekty 
kosztów utrzymania obiektów sportowych 
stawki dotacji przedmiotowej na 2021 r. 
zostały pomniejszone. Uchwała została 
przekazana do stosowania przez MOSiR. 

182. XLIII/629/21 

w sprawie Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest  

z terenu miasta Kołobrzeg (aktualizacja) 

WŚiO 

Raport został przyjęty przez Radę Miasta, 
wydział wystosował informacje do 
właścicieli nieruchomości o obowiązku 
wykonania prac związanych z usunięciem 
azbestu, dodatkowo wydział prowadzi 
program usuwania azbestu celem 
dofinansowania prac związanych  
z usunięciem azbestu. 
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183. XLIII/630/21 

w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej 
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 29 listopada 
2021 r. poz. 5081. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Uchwała będzie realizowana przez wydział 
od roku 2022. 

184. XLIII/631/21 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi, terminu i miejsca 

,składania deklaracji przez właścicieli 

nieruchomości położonych w granicach 

Gminy Miasto Kołobrzeg oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 29 listopada 
2021 r. poz. 5086. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. Prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Szczecinie pismem znak: 
K.0010.282.MB.2021 z dnia 1 grudnia  
2021 r. poinformował, że uchwała została 
zbadana przez Kolegium RIO w Szczecinie. 
W przedmiotowej uchwale organ nadzoru 
nie stwierdził naruszenia prawa 
stanowiącego podstawę podejmowania 
działań nadzorczych. Kolegium zwraca 
uwagę na brak możliwości, w załączniku  
Nr 2 do uchwały w sekcji I dotyczącej części 
zamieszkałej nieruchomości 
jednorodzinnej, wyliczenia zwolnienia  
z tytułu posiadania kompostownika  
i kompostowania w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne.  
W ocenie organu nadzoru ustawodawca  
w drodze art.6k ust.4a ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach nie ograniczył 
zastosowania przedmiotowego zwolnienia 
jedynie do nieruchomości w całości 
zamieszkałych. Tym samym Kolegium 
wskazało na konieczność zmiany treści 
załącznika Nr 2 badanej uchwały. 
Rada Miasta Uchwałą Nr XLV/656/21 z dnia 
28 grudnia 2021 r. zmieniła treść załącznika 
Nr 2 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 6181. Zmiana 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Uchwała będzie realizowana przez wydział 
od roku 2022 

185. XLIII/632/21 

w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

WŚiO  Uchwała realizowana w 2021 roku 

186. XLIII/633/21 
w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie skargi 

UA 
Skarga wraz z kompletem akt została 
przesłana do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego pismem 
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wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na 
skargę 

znak:UA.0751.2.2021.N z dnia 10 grudnia 
2021 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Szczecinie postanowieniem z dnia 24 lutego 
2022 r. na posiedzeniu niejawnym odrzucił 
skargę na Uchwałę Nr XXXI/436/20 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w przedmiocie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu 
działek nr 16/5, 16/6, 19, 20/1, 20/3, 20/4, 
21/1, 21/2 oraz części działek nr 15 i 83 
położonych w obrębie 19 – Sygn. akt II 
SA/Sz 1271/21 

187. XLIII/634/21 

   w sprawie zmian w składzie osobowym 

   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

   Miasta Kołobrzeg. 

BRM 
Ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rada odwołała radnego Jacka Woźniaka  
w związku ze złożoną rezygnacją. 

188. XLIII/635/21 

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg  
z kontroli kompleksowej działalności 
schroniska dla bezdomnych zwierząt  
w latach 2018 – 2020 

GKL 

Wniosek: 
Wnioskuje się o spowodowanie jeszcze  
w 2021 roku odpływu gromadzącej się 
wody po deszczach na wybiegach dla 
zwierząt zlokalizowanych przy blaszanym 
hangarze. 
Wniosek został zrealizowany 

XLIV sesja – 1 grudnia 2021 r. Sesja budżetowa w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

189. XLIV/636/21 

w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Kołobrzegu na 2022 r. 

EKS 
MOSiR 

Uchwałę przekazano do stosowania przez 
MOSiR. 

190. XLIV/637/21 
w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 22 grudnia 
2021 r. poz. 5838. Uchwała weszła w życie 
6 stycznia 2022 r. 

191. XLIV/638/21 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

BK 
Dokonano wyrównania wynagrodzenia  
w grudniu 2021 za miesiące od sierpnia do 
listopada 2021 r.  

192. XLIV/639/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zasad wypłacania diet 
radnym Rady Miasta i Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych 

BRM 

Zmiana Uchwały Nr XVI/209/16 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2016 r. 
Uchwała realizowana na bieżąco. 
W 2021 r. dokonano wyrównania diet za 
okres od 1 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 
2021 r. 

193. XLIV/640/21 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. 

BW 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 09 grudnia 
2021 r. poz. 5393. 
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Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian  
w uchwale budżetowej. 

194. XLIV/641/21 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2021 – 2044 

BW 
Rada dokonała zmian zgodnie z 
przedłożonym przez Prezydenta Miasta 
projektem zmian WPF na lata 2021-2044. 

195. XLIV/642/21 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Miasto Kołobrzeg na 2022 r. 

BW 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 09 grudnia 
2021 r. poz. 5394. Uchwała weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Rada uchwaliła budżet Gminy Miasto 
Kołobrzeg na 2022 r. zgodnie  
z przedłożonym projektem. 

196. XLIV/643/21 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2022 – 2043 

BW 

Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2022 – 2043 zgodnie  
z przedłożonym projektem. Uchwała 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

197. XLIV/644/21 

w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta 
Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla 
działek nr 22 i 128 położonych  
w obrębie 5 

UA 
Procedura planistyczna zainicjowana 
niniejszą uchwałą w trakcie realizacji. 

198. XLIV/645/21 

w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania 
służące tworzeniu warunków dla 
rozwoju Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 09 grudnia 
2021 r. poz. 5395. Uchwała weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Uchwała będzie realizowana przez wydział 
w roku 2022, wydział zabezpieczył środki 
na ten cel w budżecie. 

199. XLIV/646/21 

w sprawie odmowy stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego z 
powodu naruszenia ustawowego zakazu 
łączenia mandatu radnego  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem mienia 
komunalnego gminy 

BRM 

 
 
Uchwała wraz z pismem przewodnim  
i załącznikami została przesłana do 
Wojewody Zachodniopomorskiego. 
 
 

XLV sesja – 28 grudnia 2021 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  
porozumiewania się na odległość 

200. XLV/647/21 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. 

BW 
GKL 
WIR 
WAG 
GN 
EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 
i została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 
2021 r. poz. 6174. 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian  
w uchwale budżetowej na 2021 r. 
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201. XLV/648/21 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 

2021 – 2044 
BW 

Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2021 – 2044. 

202. XLV/649/21 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

2021 

BW 

Rada uchwaliła, zgodnie z przedłożonym 
projektem, zmiany w  wykazie wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021. 

203. XLV/650/21 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg 

na 2022 r. 

BW 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 
2021 r. poz. 6175. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian  

w uchwale budżetowej na 2022 r. 

204. XLV/651/21 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2022 – 2043 

BW 
Rada uchwaliła zmiany zgodnie  
z przedłożonym projektem zmian WPF na 
lata 2022 – 2043. 

205. XLV/652/21 
w sprawie poboru opłaty targowej  
w drodze inkasa 

WPiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 

2021 r. poz. 6176. Uchwała weszła w życie 

15 stycznia 2022 r.  

Uchwała straciła moc z dniem 18 marca 

2022 r. przez Uchwałę Nr XLVII/673/22  

z dnia 23 lutego 2022 r. 

206. XLV/653/21 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg 

PNW 
MWiK 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 

2021 r. poz. 6177. Uchwała weszła w życie 

15 stycznia 2022 r.  

Straciła moc uchwała Nr V/60/19 Rady 

Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  

z 2019 r. poz. 1601). 

207. XLV/654/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania na terenie Gminy 

Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży oraz 

podawania napojów alkoholowych 

WOM 
PU 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 
2021 r. poz. 6179. Uchwała weszła w życie 
15 stycznia 2022 r. 

208. XLV/655/21 

w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej „Profilaktyka uzależnień od 
alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych dla mieszkańców 
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 
2023” 

WS 
PU 

MOPS 

Uchwała przekazana do realizacji w okresie 
jej obowiązywania. 
Na podstawie uchwały ogłoszony zostanie 
konkurs ofert. 
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209. XLV/656/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, terminu i miejsca 
składania deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości położonych w granicach 
Gminy Miasto Kołobrzeg oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 
2021 r. poz. 6181. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Uchwała będzie realizowana przez wydział 
od roku 2022. 

210. XLV/657/21 
w sprawie dokonania darowizny 
nieruchomości na rzecz Powiatu 
Kołobrzeskiego 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

211. XLV/658/21 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości, położonej przy  
ul. Wschodniej, ul. Franciszka 
Morawskiego w Kołobrzegu i 
ustanowienie służebności 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 
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Uzasadnienie 

Cel wprowadzenia: 
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) do dnia 31 maja Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia Radzie 
Miasta Kołobrzeg Raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok. Zgodnie 
z art. 28aa ust. 9 ww. ustawy, po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Miasta 
Kołobrzeg przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Kołobrzeg 
wotum zaufania. 
Zakres regulacji: 
Zarządzenie wskazuje nazwę przyjmowanego i przekazywanego dokumentu do Rady 
Miasta Kołobrzeg. Sam Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 
Rady Miasta Kołobrzeg oraz budżetu obywatelskiego. 
Konsultacje społeczne: 
Przygotowanie zarządzenia nie wymagało przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
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