
ZARZĄDZENIE NR 50/21 
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Kołobrzeg "Raportu o stanie Gminy Miasto 
Kołobrzeg za 2020 rok" 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się "Raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok" stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Opracowanie, o któym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Prezydent Miasta 
Kołobrzeg 

 
 

Anna Mieczkowska 
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Szanowni Państwo, 

Przedkładam Radzie Miasta Kołobrzeg i wszystkim 
Mieszkańcom naszego miasta „Raport o stanie Gminy 
Miasto Kołobrzeg za rok 2020”. Raport w systematyczny 
sposób opisuje stan Miasta Kołobrzeg, skupiając się na 
najważniejszych obszarach, nie tylko tych finansowych. 
Zawiera on 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.  
Rok 2020 okazał się czasem trudnej i nie do końca 
przewidywalnej rzeczywistości spowodowanej globalną 
pandemią. Część działań Gminy Miasto Kołobrzeg nie 
mogło być realizowanych w tak szerokim zakresie jak 
dotychczas, a nasza gospodarka będzie zmagać się ze 

skutkami pandemii jeszcze przez dłuższy czas. Zeszłoroczną sytuację nazwałabym trudną, ale 
stabilną, która umożliwiła nam realizację wielu zadań. Zachęcam do zapoznania się z naszymi 
wspólnymi osiągnięciami w roku 2020. 

 
                                                                                                                     Anna Mieczkowska  

Prezydent Miasta Kołobrzeg 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE 

 

gmina miejska 

powiat kołobrzeski 

województwo zachodniopomorskie 

liczba mieszkańców na koniec 2020 roku wg ewidencji 

ludności: 41 749 osób 

budżet miasta w 2020 r.: 

- dochody: 283 673 393,12 zł. 

- wydatki:  286 555 509,78 zł. 

Powierzchnia gruntów komunalnych: 1 237 ha, w tym: 

- w graniach administracyjnych Miasta – 1 175 ha 

- poza granicami administracyjnymi Miasta – 62 ha 

Powierzchnia dróg gminnych wraz z drogami 

wewnętrznymi należącymi do Gminy Miasto Kołobrzeg 

wynosi 1.183 tys. m2 
 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); 
Bogdan Błaszczyk (wiceprzewodniczący Rady); 
Artur Dąbkowski (wiceprzewodniczący Rady); 
Kamil Barwinek; 
Maciej Bejnarowicz; 
Bartosz Bieńkowski; 
Renata Brączyk; 
Małgorzata Grotto; 
Adam Hok; 
Jacek Kalinowski; 
Przemysław Kiełkowski; 
Wiesław Parus; 
Krzysztof Plewko; 
Piotr Rzepka; 
Agnieszka Trafas; 
Danuta Wilk; 
Karolina Szarłata-Woźniak; 
Jacek Woźniak; 
Dariusz Zawadzki; 
Izabela Zielińska; 
Łukasz Zięba. 
 
 
 
 
Łukasz Zięba. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 670A3C62-E0A4-4375-84BB-4A5FD2CF50D2. Przyjęty Strona 5



 

6 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

DEMOGRAFIA 

Zmiany demograficzne jakie zachodzą w Kołobrzegu są odzwierciedleniem przeobrażeń 

dokonujących się w Polsce. W 2020 roku wg danych Głównego Urzędu Statystycznego  

w Kołobrzegu mieszkało 46 271 osób, natomiast wg ewidencji ludności Urzędu Miasta 

Kołobrzeg 41 749 osoby. 

Liczba ludności miasta Kołobrzeg wg GUS wg faktycznego miejsca zamieszkania 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
dynamika  

rok  
poprzedni 

Ogółem 46 671 46 463 46 568 46 367 46 259 46 271 100,03 

Kobiety 24 606 24 548 24 671 24 582 24 565 24 602 100,15 

Mężczyźni 22 065 21 915 21 897 21 785 21 694 21 669 99,88 

Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, dynamika – obliczenia własne, opracowanie własne. Na 
moment sporządzania opracowania Główny Urząd Statystyczny nie udostępnił danych za 2020 rok – 
podana wielkość dotyczy stanu na koniec I półrocza 2020 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 2020 rok – podana wielkość dotyczy stanu na koniec I półrocza 2020 roku. 

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

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

zachodniopomorskim oraz 0,12% (w 2019/2017/2015/2013 roku 0,12%; w 2008 roku 0,11%) 
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populacji całego kraju. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił 1803 osoby (w 2019 roku 1802; 

w 2017 roku 1814; w 2015 roku 1818; w 2013 roku 1827; w 2008 – 1750) na 1 km². 

Kobiety stanowiły 53,17% ogółu mieszkańców (w 2019 roku 53,04%), a współczynnik 

feminizacji, określający liczbę kobiet przypadających na 100 mężczyzn, wyniósł 113,00. 

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

spadku populacji miasta w latach 2014-2020 wyniosło pomiędzy 0,45÷0,1%. 

Znaczne 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. 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. 

Według najnowszych dostępnych 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. 

 

 

 
Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, opracowanie i obliczenie dynamiki własne 
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Według danych Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2020 roku 

ponad połowę mieszkańców – 58,55% ( w 2019 roku 57,53%) stanowiły osoby powyżej  

41 roku życia, natomiast osoby powyżej 61 roku życia stanowiły 31,29% ( w 2019 roku 30,47%) 

ogółu mieszkańców. 

 

Źródło: Dane Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg 

Dane ewidencji ludności Urzędu Miasta Kołobrzeg dotyczące ruchu naturalnego oraz 

migracji w 2020 roku przedstawiały się następująco: 

1) narodziło się 271 osób – 54 miej niż w roku 2019; 

2) zmarło 527 osób – 45 osób więcej niż w 2019 roku; 

3) zawarto 263 małżeństw – o 78 więcej niż w 2019 roku; 

4) na stałe zameldowało się 1334 osób – 599 osób więcej niż w 2019 roku; 

5) na stałe wymeldowało się 574 osób – o 224 mniej niż w 2019 roku. 

RYNEK PRACY I GOSPODARKA LOKALNA 

Istotnym czynnikiem determinującym rozwój miasta jest sfera gospodarcza. 

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.  

Znaczna część prowadzących na terenie miasta działalności gospodarczych borykała się 

w 2020 roku się z problemami wywołanymi przez obostrzenia związane z epidemią COVID-19.  
Większość podmiotów znajdujących się na terenie miasta to małe i średnie 

przedsiębiorstwa, przy czym dominują mikroprzedsiębiorstwa. 
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Jednym z ważniejszych wskaźników opisujących rozwój gospodarczy jest dynamika 

podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON – w 2020 roku liczba podmiotów  

w porównaniu z rokiem 2019 wzrosła o 1,66% (8543 podmioty). Największy przyrost 

podmiotów gospodarczych dotyczył sektora przemysłowego - 3,15%, następnie sektora usług 

- 1,43%, natomiast w sektorze rolnym wzrost wynosił - 0,97%. 

Wg stanu na koniec I półrocza 2020 roku1 na 1000 mieszkańców przypadało: 

1) 184,63 podmiotów gospodarki narodowej (w 2019 roku 181,65); 

2) 132,05 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w 2019 roku 130,61). 

W Polsce, w porównaniu z Kołobrzegiem, wskaźniki liczby podmiotów gospodarki 

narodowej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców 

były niższe – odpowiednio 121,59 podmiotów gospodarki narodowej oraz 86,74 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (w 2019 roku odpowiednio: 117,49 oraz 83,72). 

W województwie zachodniopomorskim wskaźniki te również przybierały niższą wartość  

– wynosiły odpowiednio 138,28 podmiotów gospodarki narodowej (w 2019 roku - 134,38) 

oraz 102,17 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w 2019 roku - 99,08). 

Udział sektora prywatnego w gospodarce Kołobrzegu wynosił w 2020 roku 97,44%  

(w 2019 roku 96,81%). W 2020 roku na terenie miasta dominowały mikroprzedsiębiorstwa – 

stanowiły one 96,95% ogółu podmiotów. W sektorze rolniczym działały 104 podmioty (1,22 

%); w sektorze przemysłowym 1212 podmiotów (14,19%); w sektorze usług 7227 podmiotów 

(84,59%). W 2020 roku zarejestrowano ogółem 456 (w 2019 roku 605) nowych podmiotów,  

w tym w sektorze prywatnym 390 podmiotów (w 2019 roku  - 554 podmioty). Wyrejestrowano 

348 podmiotów (w 2019 roku - 400 podmiotów), w tym w sektorze prywatnym  

346 podmiotów (w 2019 toku  - 396 podmiotów). 

 
Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne 

 
1 Na dzień sporządzania niniejszego Raportu, GUS dysponuje danymi za I półrocze 2020 r. 
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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 – 19,26%  

podmiotów ogółem; 

2) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi - 14,15% 

podmiotów ogółem; 

3) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 11,89% podmiotów ogółem. 

Usługowo-turystyczna funkcja miasta determinuje również liczbę podmiotów 

gospodarczych w sektorze przemysłowym w sekcji budownictwo – stanowi ona 9,80% ogółu 

zewidencjonowanych jednostek, w mniejszym natomiast stopniu wielkość sekcji  

– przetwórstwo przemysłowe – odsetek podmiotów w całej strukturze stanowił  

4,05% 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.  
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Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne 

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. 

Jednym 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. Wzrost bezrobocia był wynikiem  obostrzeń gospodarczych jakie 

zostały wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. 
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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  

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 

sezonowości  - bezrobocie zaczęło wzrastać od września 2020 roku. 

Bezrobocie na koniec 2020 roku wzrosło ponad czterokrotnie w porównaniu z końcem 

roku 2019 - wróciło do poziomu z przełomu 2017/2018 roku. Bez pracy pozostawało 810 osób. 

W strukturze bezrobotnych dominowali mężczyźni - stanowili oni 51,26% ogółu bezrobotnych. 

Bezrobotni w mieście Kołobrzeg 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
dynamika 

rok 
poprzedni 

ogółem 1 301 1175 731 391 199 810 407,04 

mężczyźni 645 567 608 184 102 429 420,59 

kobiety 656 334 397 207 97 381 392,78 

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

Strukturę bezrobocia determinuje w dużym stopniu staż pracy bezrobotnych.  

W strukturze bezrobotnych wg stażu pracy dominowały osoby o stażu pracy 1-5 lat - 23,21% 

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

- 3,58% ogółu bezrobotnych. Znacznie (w porównaniu z 2019 r.) wzrósł odsetek osób 

bezrobotnych bez stażu  - z 4,02% w 2019 roku do 11,85% w roku 2020. 

Równie istotnym czynnikiem determinującym strukturę bezrobocia jest czas 

pozostawania bezrobotnych bez pracy. Ponad połowę bezrobotnych - 41,36% ogółu 

bezrobotnych stanowią osoby niepracujące mniej niż 3 miesiące, najniższy odsetek stanowią 

osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy – 3,33% ogółu bezrobotnych (w 2019 roku najniższy 

odsetek stanowiły  osoby o stażu między 6, a 12 miesięcy).  

Analiza struktury bezrobocia według wykształcenia wskazuje na najniższy udział  

w ogóle bezrobotnych osób z wykształceniem wyższym – stanowiły one w 2020 r. 15,31% 

ogółu bezrobotnych (w - 2019 roku stanowiły najwyższy odsetek bezrobotnych z wartością 

26,63%). Najwyższe bezrobocie wg wykształcenia dotyczyło osób z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym - 25,56% ogółu bezrobotnych. Równie wysokie bezrobocie 

występuje wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym - 24,44%. 
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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 45-54 rokiem życia – stanowią 27,28 % ogółu bezrobotnych. Najniższy 

odsetek stanowią zaś osoby powyżej 60 roku życia - 8,52% oraz osoby pomiędzy  

18, a 24 rokiem życia - 9,51% 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 czterdziestu pięciu miejscowości 

uzdrowiskowych w Polsce, Kołobrzeg w wielu rankingach 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 2020 był specyficzny (efekt obostrzeń 

gospodarczych związanych z Covid 19) i pozyskano 10 918 697,85 zł. 

Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny, dynamika – obliczenia własne, opracowanie własne 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku Kołobrzeg odwiedziło 

363 181 turystów korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania. 

Według oficjalnych danych liczba turystów w 2020 roku w porównaniu do roku 2019  

spadła o 38,65%. 

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

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

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

Obiekty, miejsca noclegowe oraz ich wykorzystanie w Kołobrzegu 

 2016 2017 2018 2019 2020 
dynamika 

rok 
poprzedni 

obiekty zbiorowego 
zakwaterowania 

212 150 150 153 130 84,97 

miejsca  noclegowe  
w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania 

15 267 17 323 18 017 19 101 17 678 92,55 

korzystający z noclegów 450 836 484 930 549 045 591 985 363 181 61,35 

w tym: turyści zagraniczni 152 324 162 793 176 497 183 861 84 566 45,99 

wynajęte pokoje  
w hotelach, motelach, 
pensjonatach 

522 507 522 007 568 927 605 924 352 189 58,12 

w tym: turystom 
zagranicznym 

281 985 279 313 304 447 306 510 136 364 44,49 

udzielone noclegi 3 368 190 3 508 537 3 764 091 3 930 062 2 129 403 54,18 

w tym: turystom 
zagranicznym 

1 084 553 1 093 284 1 159 380 1 171 308 495 083 42,27 
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W 2020 roku na tysiąc mieszkańców przypadało 7 849,00 turystów ogółem (w 2019 

roku było to 12 783,36), w tym 1 827,62 turystów z zagranicy (w 2019 roku – 3 993,60). 

Ponadto na tysiąc mieszkańców w Kołobrzegu udzielono 46 020,25 noclegów (w 2019 

roku było to 84 866,05 noclegów) oraz na tysiąc mieszkańców Kołobrzegu przypadały  

382 miejsca noclegowe (w 2019 roku - 412,47 miejsc noclegowych). 

W strukturze obiektów noclegowych dominowały pokoje gościnne/kwatery prywatne  

- stanowiły one 43,08% podmiotów ogółem, zakłady uzdrowiskowe - 16,15% podmiotów ogółem, 

ośrodki wczasowe - 13,08% podmiotów ogółem oraz hotele - 11,54% podmiotów ogółem. 

Udział pozostałych rodzajów obiektów noclegowych przedstawiał się następująco: inne 

obiekty hotelowe - 3,85%; pozostałe turystyczne obiekty noclegowe - 4,62%; ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe - 2,30%; pensjonaty - 2,30%; zespoły domków turystycznych 

 - 1,54%; motele - 0,77%; szkolne schroniska młodzieżowe - 0,77%. 

Źródło: Dane- Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne 

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Łączna wartość księgowa (brutto) majątku na ostatni dzień 2020 r. wynosi 

1 299 715 524,02 zł (łącznie z majątkiem finansowym). Podana wartość składa się  

z następującego mienia: 

1) pozostającego w dyspozycji samorządowych instytucji kultury w kwocie 34 120 617,37 zł; 
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2) pozostającego w dyspozycji gminnych jednostek budżetowych w kwocie 80 191 229,94 zł; 

3) pozostającego w dyspozycji zakładu budżetowego w kwocie 159 425 332,08 zł; 

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

902 171 333,24 zł; 

5) majątku finansowego w kwocie 123 807 011,39 zł, w tym: 

a. udziały w kwocie 122 156 000,00 zł; 

b. należności finansowe w kwocie 1 651 011,39 zł. 

Wartość majątku trwałego Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 

1 175 908 512,63 zł i ogólnie wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. o kwotę 

40 867 501,26 zł. Zwiększenie mienia nastąpiło głównie w wyniku zakończenia inwestycji oraz 

nabycia nowych składników majątkowych.  

Wartość majątku Gminy Miasto Kołobrzeg w rozbiciu na podmioty gospodarujące mieniem 

komunalnym: 

Lp. Jednostki organizacyjne 

Wartość ewidencyjna 
majątku brutto w zł 

Wartość ewidencyjna 
majątku brutto w zł Zmiana wartości 

w zł 
stan na 31.12.2019 r. stan na 31.12.2020 r. 

1 Miejska Biblioteka Publiczna 4 661 170,30 4 771 861,14 110 690,84 

2 Regionalne Centrum Kultury 29 076 814,56 29 348 756,23 271 941,67 

3 Centrum Usług Wspólnych 159 449,88 161 629,81 2 179,93 

4 Przedszkole Miejskie Nr 1 3 593 420,29 3 719 618,72 126 198,43 

5 Przedszkole Miejskie Nr 2 879 611,40 900 779,60 21 168,20 

6 Przedszkole Miejskie Nr 3 1 458 670,19 1 510 024,61 51 354,42 

7 Przedszkole Miejskie Nr 6 2 011 102,72 2 140 909,62 129 806,90 

8 Przedszkole Miejskie Nr 7 2 283 745,95 2 304 376,96 20 631,01 

9 Przedszkole Miejskie Nr 8 2 330 213,58 2 410 297,20 80 083,62 

10 Przedszkole Miejskie Nr 10 4 275 407,22 4 303 282,84 27 875,62 

11 Żłobek "Krasnal" 2 290 947,18 2 311 925,78 20 978,60 

12 Szkoła Podstawowa Nr 1 4 167 460,43 4 222 153,53 54 693,10 

13 Szkoła Podstawowa Nr 3 3 015 369,16 3 333 551,42 318 182,26 

14 Szkoła Podstawowa Nr 4 5 873 330,32 6 096 336,06 223 005,74 

15 Szkoła Podstawowa Nr 5 6 568 167,22 6 761 066,11 192 898,89 

16 Szkoła Podstawowa Nr 6 13 886 628,74 14 065 956,08 179 327,34 

17 Szkoła Podstawowa Nr 7 9 935 270,25 9 797 642,33 -137 627,92 

18 Szkoła Podstawowa Nr 8 7 169 683,32 7 629 387,26 459 703,94 
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Lp. Jednostki organizacyjne 

Wartość ewidencyjna 
majątku brutto w zł 

Wartość ewidencyjna 
majątku brutto w zł Zmiana wartości 

w zł 
stan na 31.12.2019 r. stan na 31.12.2020 r. 

19 Szkoła Podstawowa Nr 9 4 485 155,85 4 691 059,01 205 903,16 

20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 697 296,54 3 831 233,00 133 936,46 

21 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 135 416 394,90 159 425 332,08 24 008 937,18 

22 Urząd Miasta Kołobrzeg 887 805 701,37  902 171 333,24 14 365 631,87 

Razem 1 135 041 011,37 1 175 908 512,63 40 867 501,26 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartość księgowa brutto mienia Gminy Miasto Kołobrzeg - ogółem jednostki organizacyjne 

Gminy Miasto Kołobrzeg: 

Rodzaj mienia Grupa 
Wartość księgowa brutto w zł 

Stan na 
31.12.2019 r. 

Stan na 31.12.2020 r. 

Grunty 0 433 731 941,83 446 849 291,54 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1-2 640 915 419,76 664 225 800,30 

Urządzenia techniczne i maszyny 3-6 17 237 893,97 18 671 834,21 

Środki transportu 7 3 121 893,36 2 932 401,66 

Inne środki trwałe 8-9 10 263 656,44 12 317 879,11 

Razem środki trwałe 1 105 270 805,36 1 144 997 206,82 

Pozostałe środki trwałe  14 363 544,47 15 243 417,18 

Zbiory biblioteczne  3 993 990,32 4 159 766,19 

Dzieła sztuki  8 659 078,29 8 775 287,71 

Wartości niematerialne i prawne  2 753 592,93 2 732 834,73 

Ogółem  1 135 041 011,37 1 175 908 512,63 

Źródło: opracowanie własne. 

Sposób prezentacji wartości księgowej brutto mienia uległ zmianie w stosunku do roku 

ubiegłego. Obecnie przedstawiono w odrębnych pozycjach pozostałe środki trwałe, zbiory 

biblioteczne i dzieła sztuki.  

Mienie komunalne Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.: 

1) Powierzchnia gruntów komunalnych – 1 237 ha, w tym: 

a. w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - 1 175 ha, 

b. poza granicami administracyjnymi miasta Kołobrzeg - 62 ha. 

2) Powierzchnia dróg gminnych wraz z drogami wewnętrznymi należącymi do Gminy Miasto 

Kołobrzeg wynosi 1.183 tys.m2 (wzrost o 13 tys.m2). 

3) Gmina Miasto Kołobrzeg posiada 100% akcji i udziałów w 5 następujących spółkach prawa 

handlowego: Komunikacji Miejskiej, Miejskiej Energetyki Cieplnej, Miejskim Zakładzie 

Ochrony Dróg i Środowiska, Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego  

i Zarządzie Portu Morskiego oraz 53,3% w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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W porównaniu ze stanem na 31.12.2019 r. nastąpił wzrost wartości udziałów o 2 461 000 

zł.

Wartość udziałów Miasta w spółkach: 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 
udziałów  
na dzień 

31.12.2019 r.  

Wartość udziałów  
na dzień 

31.12.2020 r. 

Zmiana wartości 
udziałów 

1 Komunikacja Miejska 1 086 000 1 086 000 0 

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

3 Miejska Energetyka Cieplna  7 683 000  7 683 000 0 

4 
Miejski Zakład Zieleni,  
Dróg i Ochrony Środowiska 

9 152 000 9 152 000 0 

5 
Kołobrzeskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego 

35 474 000 35 474 000 0 

6 Zarząd Portu Morskiego 31 688 000 34 149 000 2 461 000 

 Ogółem 119 695 000 122 156 000 2 461 000 

Źródło: opracowanie własne. 

Gmina Miasto Kołobrzeg w latach ubiegłych udzielała pożyczek Komunikacji Miejskiej 

w Kołobrzegu. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. wysokość należności finansowych wynosiła 

2 321 307,30 zł. W 2020 r. nastąpiło zmniejszenie należności o kwotę spłaty zadłużenia wraz  

z odsetkami w wysokości 765 295,91 zł. Na podstawie umowy pożyczki nr 1/2020 z dnia 

2 stycznia 2020 r. udzielono pożyczki krótkoterminowej dla Regionalnego Stowarzyszenia 

Turystyczno-Uzdrowiskowego w kwocie 95 000,00 zł. Stan końcowy należności finansowych 

na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 651 011,39 zł.  

Zadania własne Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie oświaty i wychowania realizuje  

15 jednostek (nie uwzględnia CUW, żłobka i niepublicznych jednostek oświaty). Majątek 

placówek oświaty i wychowania wynosi 73 886 441,35 zł, co stanowi wzrost w stosunku  

do roku ubiegłego o 1 953 204,71 zł. 

Zadania gminnych instytucji kultury realizuje Regionalne Centrum Kultury i Miejska 

Bibliotek Publiczna, gdzie wartość majątku będąca w dyspozycji tych jednostek stanowi kwotę 

34 120 617,37 zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. nastąpił wzrost wartości  

o 382 632,51 zł. 

Wartość majątku będąca w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi 

kwotę 159 425 332,08 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. nastąpiło zwiększenie 

majątku o kwotę 24 008 937,18 zł.  

Zasoby lokalowe stanowiące współwłasność i własność Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 

31.12.2020 r.: 

Lp. Obiekty komunalne Ilość 

1 Budynki mieszkalne 48 

2 Lokale mieszkalne  1 162 

3 Lokale użytkowe 54 

4 Garaże 64 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. 
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W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba mieszkań o 35 lokali oraz liczba garaży 

(o 1 garaż).  

Szczegółowe informacje dotyczące mienia komunalnego znajdują się w informacji o stanie 

mienia komunalnego Gminy Miasto Kołobrzeg w wykonaniu budżetu za 2020 r.  

w szczegółowym sprawozdaniu rocznym, dostępnym na stronie BIP. 

INFORMACJE FINANSOWE 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG 

Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XVII/260/19 

Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto 

Kołobrzeg na 2020 r. i obejmował dochody i wydatki gminy, dochody własne jednostek 

budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu 

budżetowego. Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 
Plan na 

1.01.2020 r. 
Plan po zmianach 
na 31.12.2020 r. 

Wykonanie na 
31.12.2020 r. 

Realizacja planu 
(%) 

Dochody ogółem 283 535 791,62 272 200 222,30 283 673 393,12 104,21% 

Wydatki ogółem 347 451 959,46 313 400 222,30 286 555 509,78 91,43% 

Wynik finansowy 63 916 167,84 41 200 000,00 2 882 166,66 7,00% 

Źródło: Opracowanie własne 

Czynnikami kształtującymi wykonanie budżetu w 2020 r. były: 

1) stan epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID- 19 w kraju  

i na świecie; 

2) reforma podatkowa z 2019 r. obniżająca wysokość podatku PIT i wprowadzająca, tzw. PIT 

zero dla osób do 26 roku życia; 

3) podniesienie płacy minimalnej; 

4) zmiany stawek podatków i opłat uchwalone przez Radę Miasta; 

5) zmiany terminów płatności podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych 

i publicznoprawnych wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

6) skuteczność podjętych działań egzekucyjnych.  

DOCHODY. 

W budżecie Miasta Kołobrzeg na 2020 r. dochody zaplanowano w wysokości 

272 200 222,30 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 283 673 393,12 zł, co stanowi 

104,21% planu. Na dochody budżetu Miasta składają się dochody bieżące i majątkowe.  

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 261 652 383,08 zł zostały zrealizowane 

w kwocie 265 708 691,27 zł, co stanowi 101,55% założeń. 

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10 547 839,22 zł zostały wykonane 

w kwocie 17 964 701,85 zł, co stanowi 170,32%. 
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W strukturze wykonanych dochodów Miasta dochody bieżące stanowią 93,67%, 

a dochody majątkowe 6,33%. 

Strukturę wykonania dochodów Miasta w 2020 r. według źródeł przedstawia 

poniższy wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W 2020 r. ramach dochodów bieżących miejski budżet pozyskał środki z: 

1) dochodów własnych:  152 890 763,90 zł 

2) dotacji z budżetu państwa:  75 287 454,28 zł 

3) subwencji: 33 925 754,00 zł 

4) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:  3 604 719,09 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 ulgi. W 2020 r. dochody własne zostały 

ukształtowane przez wpływy z: 

1) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

(CIT i PIT): 53 667 917,35 zł 

2) podatków lokalnych: 45 481 178,26 zł 

3) opłat lokalnych: 30 968 549,43 zł 

4) majątku gminy: 12 749 502,93 zł 

5) pozostałych dochodów: 10 023 615,93 zł 

W 2020 r. w ramach dochodów majątkowych miejski budżet pozyskał środki z: 

1) dochodów własnych:  17 280 474,89 zł 

2) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i UE:  684 226,96 zł 

W strukturze dochodów majątkowych najistotniejsze są dochody własne, które zostały 

wykonane przez wpływy z: 

1) dochodów z majątku gminy: 7 519 626,78 zł 

2) środków pozyskanych z innych źródeł: 9 760 848,11 zł 

DOCHODY 
WŁASNE; 

170 171 238,79; 
60%

SUBWENCJA 
OGÓLNA; 

33 925 754,00; 
12%

DOTACJE Z 
BUDŻETU 

PAŃSTWA; 
75 287 454,28; 

27%

ŚRODKI 
ZAGRANICZNE; 

4 288 946,05; 1%

STRUKTURA DOCHODÓW W 2020 ROKU
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w tym z: 

− Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 8 845 991,00 zł 

− Funduszu Dróg Samorządowych: 904 857,11 zł 
− Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA:  10 000,00 zł. 

Poziom dochodów majątkowych świadczy o możliwości realizacji przez Gminę Miasto 

Kołobrzeg przedsięwzięć inwestycyjnych. 

WYDATKI. 

W budżecie Miasta Kołobrzeg na 2020 r. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 

313 400 222,30 zł, a zostały wykonane w kwocie 286 555 509,78 zł, co odpowiada 91,43% 

przyjętego założenia. Na wydatki budżetu Miasta składają się wydatki bieżące i wydatki 

majątkowe. 

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 267 893 140,83 zł i zrealizowane 

w kwocie 248 595 873,80 zł, co stanowi 92,80% założonego planu. 

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 45 507 081,47 zł i wykonane 

w kwocie 37 959 635,98 zł, co stanowi 83,41% planu.  

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 86,75%, 

a wydatki majątkowe stanowią 13,25%. 

Strukturę najwyższych wydatków Miasta w 2020 r. przedstawia poniższy wykres: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W 2020 r. w ramach wydatków bieżących, zgodnie z zapisami ustawy o finansach 

publicznych, Miasto poniosło wydatki na: 

1) wydatki jednostek budżetowych: 162 663 123,52 zł 

w tym na:  

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 84 160 750,77 zł 

Oświata i 
wychowanie; 

76 416 569,79; 
27%

Rodzina; 
56 738 299,31; 

20%Transport i łączność; 
39 883 674,67; 14%

Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska; 

27 289 118,11; 9%

Administracja 
publiczna; 

23 413 235,26; 8%

Pomoc społeczna; 
15 870 942,36; 6%

Gospodarka 
mieszkaniowa; 

14 092 636,02; 5%

Kultura fizyczna; 
11 474 371,15; 4%

Pozostałe wydatki; 
21 376 663,11; 7%

STRUKTURA WYDATKÓW W 2020 ROKU
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− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 78 502 372,75 zł 

2) dotacje na zadania bieżące: 26 783 168,79 zł

  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 56 792 193,22 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: 2 272 705,99 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: 84 682,28 zł. 

 

W 2020 r. w ramach wydatków majątkowych, w myśl zapisów ustawy o finansach 

publicznych, 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: 36 832 498,75 zł 

w tym na: 

− zakupy inwestycyjne: 1 827 219,78 zł 

− wydatki inwestycyjne: 35 005 278,97 zł 

2) pozostałe wydatki inwestycyjne: 1 127 137,23 zł 

3) zakup i objęcie akcji i udziałów: 0,00 zł 

4) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł 

PRZYCHODY BUDŻETU. 

W 2020 r. przychody zaplanowane w kwocie 42 812 000,00 zł zrealizowano w kwocie 

80 521 562,12 zł, co stanowi 188,07% planu. Osiągnięty wynik objął: 

1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych  

ze środków publicznych: 755 520,00 zł

  

2) przychody z emisji papierów wartościowych  

na rynku krajowym:  30 000 000,00 zł 

w tym na: 

− sfinansowanie planowanego deficytu: 28 480 000,00 zł 

− na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu: 1 520 000,00 zł 

3) nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki  

pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych: 43 662 702,26 zł 

4) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 6 103 339,86 zł 
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ROZCHODY BUDŻETU. 

W 2020 r. rozchody zaplanowane w kwocie 1 615 000,00 zł wykonano w 100% 

i przeznaczono na: 

1) spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Bank Śląski 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie         1 520 000,00 zł 

2) udzielenie pożyczki krótkoterminowej Regionalnemu Stowarzyszeniu 

Turystyczno-Uzdrowiskowemu 95 000,00 zł 

WYNIK BUDŻETU – ZACHOWANIE RELACJI Z ART. 242 UST. 2 USTAWY O FINANSACH 

PUBLICZNYCH. 

W 2020 r. dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 283 673 393,12 zł. 

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 286 555 509,78 zł. Budżet zamknął się deficytem 

w wysokości 2 882 116,66 zł. 

Deficyt został sfinansowany środkami, o których mowa w art. 217 ust.  2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych, tj. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 

wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

tych środków, które zaangażowano w planie w kwocie 6 103 339,86 zł. Środki pochodziły 

z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na "Przebudowę ulicy Zwycięzców 

i 18 Marca w Kołobrzegu" (4 198 901,97 zł), „Przebudowę ulicy Wschodniej w Kołobrzegu” 

(1 651 569,67 zł) oraz  „z nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych za 2019 r.” (252 868,22 zł). 

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią 

i wyniosło 17 112 817,47 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

Wykonanie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 r. zostało szczegółowo 

przedstawione w odrębnym dokumencie, tj. sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. 

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 

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. 

Ogłoszenie stanu epidemii na terytorium RP oraz ograniczenie spotkań bezpośrednich  

w grupach spowodowały konieczność ograniczenia prac Rady Seniorów. Radni byli w kontakcie 

telefonicznym, uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych mających na celu wypracowanie 

priorytetów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Strategii Smart City Miasta 

Kołobrzeg. W rygorze sanitarnym przedstawiciele Rady Seniorów wzięli udział w spotkaniu 
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szkoleniowym Zachodniopomorskich Rad Seniorów, które odbyło się w dniach 30 września  

– 1 października 2020 r. w Goleniowie. 

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KOŁOBRZEG 

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. 

Zgodnie z uchwałą Nr XV/199/19  

z dnia 5 listopada 2019 r., Rada Miasta 

Kołobrzeg nadała nowy Statut 

Młodzieżowej Radzie Miasta Kołobrzeg. 

24 stycznia 2020 roku odbyły się wybory 

do Młodzieżowej Radzie Miasta 

Kołobrzeg, które wyłoniły 19 radnych 

reprezentujących kołobrzeskie szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe.  

28 lutego 2020 roku odbyła się 

uroczysta I sesja Młodzieżowej Rady 

Miasta. Radni złożyli ślubowanie i podjęli pierwsze uchwały dotyczące prezydium. 

W ramach odbytych w 2020 roku spotkań w trybie 

zdalnym, Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg 

między innymi:  

- brała udział w spotkaniach organizowanych przez 

Prezydenta Miasta dotyczących planowanych 

inwestycji, strategii rozwoju miasta, itp.; 

- współpracowała z Radą Młodzieży Województwa 

Zachodniopomorskiego;  

- współpracowała z pełnomocnikiem prezydenta ds. 

równego traktowania.  
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RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW LIKWIDACJI BARIER 

ARCHITEKTONICZNYCH 

W celu wsparcia działań podejmowanych przez Pełnomocnika ds. Osób 

Niepełnosprawnych zarządzeniem nr 105/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia  

23 października 2019 r. powołano Radę Konsultacyjną ds. Likwidacji Barier Architektonicznych. 

Zadaniem Rady jest inicjowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych, 

prowadzenie monitoringu dostępności przestrzeni publicznej dla osób  

z niepełnosprawnościami i wskazywanie istniejących barier architektonicznych w przestrzeni 

miasta, przedstawianie Prezydentowi Miasta rozwiązań w zakresie możliwości likwidacji 

barier. W zakresie działań Rady jest także konsultowanie aktów prawa miejscowego 

dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnościami, oraz współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie dostępności przestrzeni publicznej. 

Rada działa w pięcioosobowym składzie. Jej pracami kieruje Pełnomocnik Prezydenta 

ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada zainicjowała swoją pracę w listopadzie 2019 roku. Do 

najważniejszych działań podejmowanych w 2020 roku przez Radę zaliczyć należy: 

1) W sprawie systemu ToTuPoint Rada ustaliła, aby zamontować kilka urządzeń  

w punktach strategicznych miasta, np.: Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i ul. Łopuskiego, 

okolice Dworca PKP i PKS, okolice Urzędu Miasta i Ratusza Miasta. Rada stwierdziła, że 

osobom niewidzącym i słabowidzącym bardziej potrzebne są szlaki sensoryczne na 

chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż z takiego ułatwienia na pewno skorzysta 

większa ilość osób. Podjęto decyzję, aby systemy TOTUPoint sprawdzić po okresie roku 

funkcjonowania - ilość osób, która z nich skorzystała, a następni, według zapotrzebowania 

system rozbudowywać. 

2) Podjęto decyzję w celu skierowania pisma do Szpitala Powiatowego w Kołobrzegu  

o dostosowanie głównego wejścia zgodnie ze standardami dostępności. Rada wyraziła 

również opinię o stworzenie w Szpitalu usługi asystenta dla osób z niepełnosprawnościami, 

w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących. 

3) Prowadzono działania związane z kontynuacją oznakowania słupów i znaków drogowych 

montowanych w chodnikach żółto-czarną taśmą odblaskową (dla osób słabowidzących). 

4) Zorganizowano spotkania Rady z Komendantem Komendy Powiatowej Policji  

w Kołobrzegu. 

5) Ustalono standardy dostępności dla miasta Kołobrzeg (uchwała). 

6) Podjęto działania w celu ujednolicenia stojaków rowerowych w Mieście (stojaki wysokie, 

żeby osoby starsze nie musiały się schylać). 

7) Prowadzono rozmowy z Prezesem Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu w celu zniesienia 

w środkach komunikacji miejskiej opłaty dla osób z niepełnosprawnościami. 

8) Wystosowano pismo do sklepu Rossmann o dostosowanie wejścia do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. 

9) Podjęto działania w celu założenia płytek sensorycznych na wszystkich przystankach 

Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. 
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RADA GOSPODARCZA PRZY PREZYDENCIE MIASTA KOŁOBRZEG 

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg to ważny organ 

doradczy i opiniodawczy. Celem Rady gospodarczej jest integrowanie środowiska 

przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla 

współdziałania i wymiany doświadczeń. Przewodniczącym rady jest Aleksander Bolko, a w jej 

skład wchodzą:  Carewicz Henryk, Fijałkowska-Zabielska Anna, Furmanek Wojciech, Gardzielik 

Marcin, Jagiełka Marian, Kalinowski Cezary, Ławro Mariusz, Łazarczyk Bogdan, Mielnik 

Andrzej, Olichwiruk Andrzej, Różewska-Chudzik Monika, Samborski Tomasz, Sitnik Ireneusz, 

Sudak Jacek, Wiśniewski Edward. 

W 2020 roku Rada Gospodarcza odbyła 8 spotkań, z czego 7 odbyło się w trybie zdalnym ze 

względu na pandemię. 

Priorytetem stała się sytuacja 

ekonomiczna miasta 

i mieszkańców w związku  

z pandemią koronawirusa. Rada 

Gospodarcza współpracowała 

ściśle z Prezydentem Miasta 

Kołobrzeg przy tworzeniu pakietu 

pomocowego dla kołobrzeskich 

przedsiębiorców, oraz kierując 

apele z uwagami do rządu RP  

w sprawie lockdownów, programów pomocowych, tarcz antykryzysowych. W maju 2020 r. 

Rada Gospodarcza wraz z Kołobrzeską Izbą Gospodarczą oraz pełnomocnikiem Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

zorganizowała telekonferencję dotyczącą pomocy Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego dla branży hotelarskiej i turystycznej w naszym regionie. 

Wiodącymi tematami podczas spotkań były także: polityka komunikacyjna  

i transportowa miasta, gospodarka morska i rybołówstwo, urbanistyka i planowanie 

przestrzenne, turystyka i uzdrowisko, innowacyjność/przedsiębiorczość i edukacja, ochrona 

środowiska, kwestie dzierżaw ruchomości i nieruchomości należących do Gminy Miasto 

Kołobrzeg, koncepcja zagospodarowania bulwarów nad Parsętą. 

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA 

W celu zapewnienia rzeczywistego i bezpośredniego partycypowania mieszkańców 

Kołobrzegu w podejmowanie decyzji dotyczących miasta, Prezydent Miasta Kołobrzeg w 2020 

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

Organizowane spotkania i konsultacje angażowały mieszkańców w sprawy dotyczące życia 

naszej wspólnoty, jak i podkreślały ważną rolę kołobrzeżan w procesie decyzyjnym. Sugestie  

i propozycje mieszkańców były niejednokrotnie uwzględniane przy realizacji określonych 

inwestycji czy projektów. W 2020 roku zorganizowano m.in.: 
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1) 08.01.2020 r. – spotkanie z mieszkańcami Osiedla Ogrody dotyczące rewitalizacji Parku 

Fredry, nowelizacji ustawy śmieciowej, remontów ulic, budowy świetlicy czy doposażenia 

placu zabaw i siłowni osiedlowej; 

2) 17.01.2020 r. – spotkanie z mieszkańcami ulicy Czarnieckiego po jej przebudowie.  

W spotkaniu uczestniczył też Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan 

Marcin Racinowski; 

3) 14.02.2020 r. – spotkanie z mieszkańcami w sprawie remontu ulicy Słonecznej i Wesołej; 

4) 03.03.2020 r. – konsultacje dotyczące 

projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

strefy Ekopark Wschodni. Projekt określa 

kierunki i strategie rozwoju tego terenu. 

Dzięki dyskusji mieszkańcy wyrazili swoje 

oczekiwania, którymi są m.in. nowe 

ścieżki rowerowe, toalety czy budowa 

molo; 

5) 23.06.2020 r. – spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność 

gospodarczą przy ulicach: Towarowej, Morskiej, Obrońców Westerplatte, Portowej i Cichej 

w kwestii nowej organizacji ruchu w Porcie Pasażerskim; 

6) 24.06.2020 r. – spotkanie z mieszkańcami ulicy Jaśminowej. Wspólnie wypracowano 

końcowy projekt przebudowy ulicy wraz z nową kanalizacją deszczową. Wszystkie wnioski 

i uwagi zostały uwzględnione przez projektanta; 

7) 15.07.2020 r. – spotkanie z mieszkańcami Osiedla nr 9 Podczele dotyczące koncepcji 

przebudowy wylotu wód opadowych do morza pod 

przekryciem; 

8) 23.07.2020 r. - odbyły się kolejne konsultacje 
społeczne w sprawie projektu ograniczenia ruchu  
w Porcie Pasażerskim. Zaproponowane zmiany 
komunikacyjne stanowią kompromis między 
oczekiwaniami mieszkańców i turystów, a interesem 
przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w tej części miasta. Projekt organizacji 
ruchu  został przekazany do Starostwa Powiatowego 
w Kołobrzegu. 
9) 30.09.2020 r. - spotkanie z mieszkańcami 
dotyczące ulicy Wierzbowej. Zlecono projekt 
przebudowy tej ulicy, remont nawierzchni jezdni i 
chodników. 

10) 17.09.2020 r. – najmłodsi mieszkańcy Kołobrzegu wraz z rodzicami zapoznali się  
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z koncepcją zagospodarowania placu zabaw przy ulicy 
Dubois. Podczas spotkania przedstawiono koncepcje 
wyposażenia placu zabaw w urządzenia, które będą 
bezpieczne i dostosowane do wieku. 
11) 16.02.2020 r. – spotkanie z mieszkańcami ulicy 
Klonowej w sprawie trwających i przyszłych inwestycji w 
rejonie Dzielnicy Zachodniej. 
Ponadto odbywały się cykliczne spotkania z 
przedstawicielami rad i zarządów osiedli organizowane w 
Urzędzie Miasta bądź też za pomocą środków 
posługiwania się na odległość w terminach: 14.01.2020 r., 
04.02.2020 r., 04.06.2020 r., 19.08.2020 r. Podczas spotkań 
poruszane były m.in. następujące kwestie: 
1) zmiany w regulaminie utrzymania czystości i 
porządku w zakresie segregacji i odbioru odpadów; 

2) informacja w zakresie podatków lokalnych; 
3) projekt uchwały w sprawie „Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego”; 
4) informacja w zakresie inwestycji ujętych w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg 2020 r.; 
5) wydatki jednostek pomocniczych, w tym plan finansowy i plan zamówień; 
6) prezentacja „Raportu o stanie miasta za 2019 rok”; 
7) kwestia likwidacja jednostek pomocniczych; 
8) projekty uchwał Komisji Prawa Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia jednostek 

statutów jednostek pomocniczych, informacja o przeprowadzanych w tym zakresie 
konsultacjach społecznych; 

9) Budżet Obywatelski na 2021 rok - omówienie procedury, zachęcenie do czynnego 
zaangażowania w procedurę zgłaszania i głosowania; 

10) sprawy bieżące zgłaszane przez przedstawicieli jednostek pomocniczych: kwestie związane 
z czystością, stanem urządzeń zabawowych, stanem nawierzchni jezdni i chodników. 

Dodatkowo na zaproszenie Rad Osiedli Prezydent Miasta Kołobrzeg bądź zastępcy 

prezydenta uczestniczyli w posiedzeniach lub spotkaniach z mieszkańcami w terminach: 

08.01.2020 r. (Osiedle Ogrody), 04.03.2020 r. (Osiedle Zamoście), 15.07.2020 r. (Osiedle 

Podczele); 02.09.2020 r. (Osiedle Radzikowo). Podczas spotkań poruszane były następujące 

kwestie: 

1) informacje w zakresie inwestycji już zrealizowanych i realizowanych na rzecz danego 
osiedla; 

2) informacja na temat gospodarki odpadami; 
3) Budżet Obywatelski na 2021 rok; 
4) informacja w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta; 
5) sprawy bieżące zgłaszane przez mieszkańców. 

Ponadto, w terminie od 12 do 25 sierpnia 2020 roku przeprowadzone zostały konsultacje 

społeczne w zakresie propozycji zmian statutów jednostek pomocniczych: Osiedla  

nr 1 „Solne Zdroje”, Osiedla nr 2 „Śródmiejskie”, Osiedla nr 3 „Zamoście”, Osiedla  

nr 4 „Radzikowo”, Osiedla nr 5 „Lęborskie”, Osiedla nr 6 „Zachodnie”, Osiedla nr 7 „Ogrody”, 

Osiedla nr 8 „Rzemieślnicze”, Osiedla nr 9 „Podczele”. Konsultacje miały na celu zapoznanie 

mieszkańców z propozycją wydłużenia kadencji Rad Osiedli do 5 lat. 
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Poprzez prowadzone działania zebrano opinie mieszkańców co do proponowanych zmian 

statutów jednostek. Wszystkie opinie były pozytywne. 

 

 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 aktywnie działa 209 organizacji pozarządowych. Głównymi formami 

pomocy udzielanej przez Miasto Kołobrzeg organizacjom pozarządowym są dotacje oraz 

przyznanie organizacjom lokali na prowadzenie działalności statutowej. W 2020 r. zawartych 

zostało łącznie 86 umów z 76 organizacjami na kwotę 4 105 900,00 zł. Środki te zostały 

rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert oraz naboru wniosków o udzielenie 

klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań publicznych. W związku  

z wprowadzeniem stanu epidemicznego 12 organizacji pozarządowych zawarło porozumienia 

z Gminą Miasto Kołobrzeg w sprawie rozwiązania umów z powodu braku możliwości  

przeprowadzenia zadań, na które zostały udzielone dotacje. 

Ponadto Gmina Miasto Kołobrzeg użyczała i wynajmowała organizacjom 

pozarządowym, na preferencyjnych warunkach, lokale i budynki komunalne w celu 
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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 roku 2020 Gmina Miasto Kołobrzeg zaprosiła organizacje pozarządowe do udziału  

w cyklu bezpłatnych szkoleń on-line organizowanych przez Pracownię Pozarządową z zakresu 

realizacji zadań w okresie pandemii, rozliczania zadań poprzez rezultaty, przekazywania  

i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  

przepisów wykonawczych. W ramach szkoleń odbyła się także debata on-line organizacji 

pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

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, 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  

i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w kraju, większość ww. zaplanowanych imprez 

zostało odwołanych lub odbyły się one w znacznie ograniczonym zakresie. W sumie w 2020 r. 

wsparciem finansowym objęto 13 wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na łączną kwotę:  

43 555,33 zł. 

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KOŁOBRZEG 

W 2020 roku przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego na 2021 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 121/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2020 roku  

w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczona została kwota 1 miliona złotych na projekty 

ogólnomiejskie i osiedlowe. Zgłoszone zostały 22 projekty. Propozycje poddane były ocenie 

formalnej i merytorycznej. Na jej podstawie 8 wniosków zostało odrzuconych. Spośród 

zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców poddano 14 propozycji (6 w kategorii 

ogólnomiejskiej i 8 w kategorii osiedlowej). 

Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji  wybrano 1 projekt ogólnomiejski i 4 projekty 

osiedlowe. Raport z głosowania: 

1) liczba głosujących – 2222; 

2) liczba głosujących papierowo – 1047; 
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3) liczba głosujących elektronicznie – 1175; 

4) liczba głosów ważnych – 3673. 

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2021 roku: 

Nazwa projektu 
Liczba oddanych 

głosów 

Wartość projektu 

[zł.] 

Projekt ogólnomiejski 

Budowa skateparku z mini rampą dla 

BMX 
842 399 700,00 

Projekty osiedlowe 

Nazwa Osiedla/Nazwa projektu 
Liczba oddanych 

głosów 
Wartość projektu 

Solne Zdroje – Projekt osiedlowy 

„Zabawowy raj dla dzieci” 
124 52 740,00 

Radzikowo – „Strefa malucha” 

urządzenia zabawowe na Placu 3 

Pokoleń 

419 56 000,00 

Zachodnie – Oświetlenie ciągu pieszo – 

rowerowego Bałtycka -Rybacka 
200 64 040,00 

Podczele – Wymiana infrastruktury 

sportowej placu zabaw przy ul. 

Grodzieńskiej 

771 50 580,00 

 

 

Realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (stan na 31 stycznia 2021 r.) 

Lp. Nazwa projektu (zadania) 

Koszt 

według 

planu 

Faktycznie 

poniesione 

koszty w 

2020 roku 

Stan realizacji Uwagi 

1 

Ćwiczyć każdy może, czyli 

budowa otwartej siłowni 

zewnętrznej dla 

mieszkańców osiedla 

Podczele przy Szkole 

Podstawowej nr 9 w 

Kołobrzegu 

99 350,00 118 671,51 

Zrealizowano. 

Urządzenia fitness,  

w tym dla 

niepełnosprawnych, 

ławki, kosze. 

W trakcie roku 

zwiększono 

środki. 

2 

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z 

ogrodzeniem, jako I etap 

budowy Placu Muzyków na 

osiedlu Radzikowo 

326 990,00 299 170,00 

Zrealizowano. Na 

podstawie kosztorysu 

inwestorskiego zadanie 

podzielono na dwa 

etapy. W grudniu 

ukończono budowę 

boiska, a w styczniu br. 

ogrodzenia i 

piłkochwytów. 

 

3 
Kołobrzeg bez barier- 

rowery dla wszystkich 
162 592,00 144 849,60 

Zrealizowano. 

Bezpłatna 

W trakcie roku 

zostały 
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wypożyczalnia 

integracyjna oferująca: 

6 przystawek do 

wózków inwalidzkich z 

napędem hybrydowym 

para i tetra, z napędem 

elektrycznym; 4 rowery 

typu tandem, 4 rowery 

trójkołowe. 

zwiększone 

środki. 

4 Wielofunkcyjny stół teqball 16 000,00  65 900,00 

Zrealizowano. 

Dodatkowo 

zamontowano 

bezpieczną 

nawierzchnię, która nie 

była elementem 

wniosku. 

W trakcie roku 

zostały 

zwiększone 

środki. 

5 
Plac Zielony ul. Basztowa - 

modernizacja 
166 100,00    7 490,00 

Zrealizowano 

częściowo. Ogłoszony 

przetarg 

nieograniczony 

26.11.2020 r. na 

podstawie 

dokumentacji 

projektowej – remont 

boiska, plac zabaw z 

urządzeniami 

zabawowymi dla 

małych dzieci, 

urządzenia fitness, 

ławki, kosze. Złożone 

oferty przewyższały 

kwotę przeznaczoną na 

zadanie, przetarg 

nieograniczony 

unieważniono 

16.12.2020 r. 

Brak środków 

na realizację 

zadania w 2021 

r. Zadanie 

przewidziane 

do realizacji w 

kolejnych 

latach. 

6 Ptasi bufet 26 500,00  15 590,00 

Zrealizowano. Trzy 

lokalizacje automatów: 

Bulwar Marynarzy 

Okrętów Pogranicza, 

Skwer Pionierów, ul. A. 

Fredry. 

 

7 

„Od juniora do seniora - 

inaczej” aktywizacja i 

integracja 

wielopokoleniowa osób 

pełnosprawnych i z 

niepełnosprawnościami 

23 200,00  23 200,00 
Zrealizowano 

3.10.2020 r. 
 

8 

Warsztaty ogrodnicze  

i kulinarne - zdrowo 

ogrodowo 

29 500,00  29 000,00 
Zrealizowano 

18.10.2020 r. 
 

9 
„Bądź człowiekiem - podaj 

łapę” 
40 000,00  35 142,15 

Zrealizowano; usługi 

weterynaryjne 
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(sterylizacja/kastracja 

kotów wolno żyjących), 

zakup sprzętu do 

wyłapywania kotów i 

karmy. 

10 
Piknik rodzinny w Podczelu 

pn. „Pożegnanie lata” 
21 000,00  18 197,85 

Zrealizowano 

19.09.2020 r. 
 

11 

„Nie gramy – nurkujemy!” – 

darmowe lekcje nurkowania 

dla dzieci i młodzieży 

28 840,00  10 545,67 

Zrealizowano 

częściowo. W wyniku 

zapytania ofertowego 

wyłoniony został 

wykonawca. W związku 

z wprowadzeniem 

obostrzeń związanych z 

wystąpieniem COVID 

19, w tym 

wprowadzeniem nauki 

zdalnej w szkołach 

podstawowych oraz 

zamknięcie basenów 

dla celów 

rekreacyjnych 

spowodowało, że 

wykonawca wystąpił o 

rozwiązanie umowy na 

mocy porozumienia 

(faktyczne rozwiązanie 

10.12.2020 r.). Odbyły 

się spotkania 

informacyjno – 

promocyjne połączone 

z warsztatami w SP nr 4 

i SP nr 7, w których 

uczestniczyło łącznie 

97 dzieci. 

 

12 Jadłodzielnia kołobrzeska 7 300,00           0,00 

W wyniku konkursu 

ofert nie zgłosił się 

żaden wykonawca. Z 

uwagi na sytuację 

epidemiczną i brak 

podmiotu do realizacji 

zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

Zadanie będzie 

uwzględnione 

w konkursach 

ogłaszanych 

przez Urząd 

Miasta, o ile 

pozwoli na to 

stan związany z 

COVID 19. 

13 

Propagowanie w Kołobrzegu 

najstarszego sportu 

drużynowego – 

wyczynowego przeciągania 

liny w różnych grupach 

społecznych 

39 250,00  13 209,99 

W realizacji; 

planowane 

zakończenie do 

30.06.2021 r. W 2020 r. 

zrealizowano: 

szkolenia, zawody, 

zakupiono stroje 

sportowe. 

Zabezpieczono 

środki w 

budżecie na  

2021 r. w 

kwocie 

25 250,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 670A3C62-E0A4-4375-84BB-4A5FD2CF50D2. Przyjęty Strona 33



 

34 
 

14 

IV Finał Międzynarodowej 

Akcji „One Billion Rising 

Nazywam się Miliard w 

Kołobrzegu” 

9 467,00    9 414,64 
Zrealizowano 

14.02.2020 r. 
 

RAZEM 996 089,00 790 381,41  103 029,46 

Źródło: opracowanie własne 

INFORMACJE O REALIZACJI STRATEGII, POLITYK, PROGRAMÓW, 

PROJEKTÓW 

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 Miasta 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 

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. 
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Skorzystanie z ulg (stan na 31.12.2020 r.) 

Lp. Nazwa ulgi Opis ulgi Ilość korzystających 

1 „Kołobrzeskie becikowe” 
Jednorazowe świadczenie finansowe 

dla dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 
220 

2 
Preferencyjny dostęp do oferty 

MOSIR 

20% zniżki od ceny biletu na basen 

(cena uzależniona jest od miesiąca)   

495 (chętni korzystali od 

marca 2020 r.) 

3 
Preferencyjny dostęp do oferty 

RCK 

- bilety ulgowe w cenie 10 na seanse 

DKF 

 

 

- wejście do Galerii Sztuk (bilet  

w cenie 10 zł) 

4015 (łączna ilość ulg dla 

KKM, KS, emerytów, 

rencistów i studentów) 

 

63 osoby 

4 
Abonament Mieszkańca w Strefie 

Płatnego Parkowania 

Miesięczna opłata abonamentowa  

w wysokości 60 zł w wyznaczonych 

Strefach Płatnego parkowania  

2130 

5 Kołobrzeski Rower Miejski 
40 minut bezpłatnego korzystania  

z Roweru Miejskiego 
80 

6 
Darmowe Przejazdy Komunikacja 

Miejską 

Darmowe przejazdy komunikacją 

miejską dla osób powyżej 60 roku 

życia 

536 

7 Rehabilitacja dla seniorów 
Finansowanie zabiegów rehabilitacji 

dla osób powyżej 60 roku życia 
673 

8 InVitro Dofinansowanie zabiegów invitro 4 pary 

9 
Badania densytometryczne 

(badanie pomiaru gęstości kości) 
 507 

10 Badania urologiczne  30 

11 Badania USG/mammografia  369 

Nieodpłatna opieka przedszkolna (stan na 31.12.2020 r) 

Lp. Nazwa placówki Ilość korzystających 

1 Przedszkole Miejskie nr 1 60 

2 Przedszkole Miejskie nr 2 62 

3 Przedszkole Miejskie nr 6 38 

4 Przedszkole Miejskie nr 7 113 

5 Przedszkole Miejskie nr 8 95 

6 Przedszkole Miejskie nr 10 105 

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. 
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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://kolobrzeg.pl/partnerzy.gbpage. Na dzień 31.12.2020 r. w programie uczestniczyło 86 

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 (działa tylko na telefonach 

z oprogramowaniem Android). 

Wśród wszystkich zarejestrowanych użytkowników w 2020 roku ponownie 

najliczniejszą grupą była grupa seniorów w wieku od 60 do 75 roku życia. Było to 5679 osób. 

Od początku roku, dzienna liczba zakładanych kont systematycznie wzrastała, aż do początków 

wiosny i nasilenia się pandemii koronawirusa (Covid-19), która wprowadziła szereg obostrzeń 

i ograniczyła działalność wielu przedsiębiorców, w tym Partnerów Kołobrzeskiej Karty 

Mieszkańca. 

 

Źródło: System obsługi karty mieszkańca qb-mobile 
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Do końca 2020 roku wniosek o uzyskanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca złożyło 

4296 osób, z czego 2185 złożyło wniosek elektronicznie. Swoje karty w zeszłym roku 

odebrało 3580 osób. Łącznie od początku powstania Programu złożono 16 523 wnioski. 

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 (stan na 23.04) 836 485 

 

W dniu 26 lutego 2020 r. wydana została 10 000 karta mieszkańca. Z tej okazji odbyło 

się spotkanie, podczas którego jeden z mieszkańców odebrał swoją kartę z rąk Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg. 

 

 

Źródło: System obsługi karty mieszkańca qb-mobile 
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INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA KOŁOBRZEG DO 

ROKU 2020 ORAZ REALIZACJI WIELOLETNICH STRATEGICZNYCH 

PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2016-2020 

Nadrzędnym dokumentem, który całościowo programuje rozwój miasta we wszystkich 

sferach jego funkcjonowania i w długiej perspektywie (do 2020 roku) jest Strategia Rozwoju 

Miasta Kołobrzeg. Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020, zwana dalej „Strategią”, 

została przyjęta Uchwałą NR XXXVIII/505/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 

2013r. i zastąpiła dokument strategiczny z 2008 roku m.in. w związku z wprowadzeniem 

nowego sytemu zarządzania krajem i polityki miejskiej z podkreśleniem roli miast i obszarów 

funkcjonalnych oraz nowym okresem programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

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. 

Zasady sprawozdawczości z realizacji ww. Strategii oraz WSPO określa Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg NR 38/20 z dnia 4 marca 2020r. w sprawie systemu monitoringu 

Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020 oraz Wieloletnich Strategicznych 

Programów Operacyjnych na lata 2016-2020. Celem Systemu Monitoringu jest dostarczenie 

informacji na temat stopnia realizacji wizji, celów strategicznych, celów operacyjnych 

wskazanych w Strategii oraz celów programowych i wdrożenia zadań wskazanych w WSPO. 

Monitoring prowadzony jest poprzez analizę wskaźników oraz analizę stopnia 

zaawansowania realizacji zadań projektowych. System monitoringu Strategii i WSPO 

prowadzony jest na kilku poziomach: 

1) Poziomie mierników i wskaźników ujętych w Strategii - obrazujących stopień osiągnięcia 

celów strategicznych i operacyjnych, a tym samym wizji rozwoju. 

2) Poziomie mierników i wskaźników ujętych w WSPO - obrazujących stopień osiągnięcia 

celów programowych. 

3) Poziomie harmonogramu rzeczowo-finansowego - obrazującego stopień wdrożenia 

zadań programowych. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera istotne kamienie 

milowe zadań i projektów wchodzących w jego skład. 

Szczegółowe informacje dotyczące wskaźników zawarte są w Księdze Wskaźników  

dla Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020 oraz Wieloletnich Strategicznych 

Programów Operacyjnych na lata 2016-2020, zwanej dalej Księgą, stanowiąca załącznik  

nr 1 do ww. Zarządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rzeczowo-

finansowego zawarte są w WSPO. 

Konstruując system monitorowania i oceny stopnia osiągnięcia celów uznano,  

iż wystarczającym dla wyżej wymienionej Strategii a także dla WSPO (dokumentu na poziomie 

lokalnym) jest zestaw wskaźników prostych, gdzie z jednego zaobserwowanego zjawiska czy 
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cechy X można określić z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem wystąpienie 

badanego zjawiska lub posiadanie określonej cechy Y. Jednocześnie monitoring na poziomie 

ww. dokumentu, postanowiono oprzeć na wskaźnikach ilościowych – policzalnych wskaźnikach, 

które mogą przyjmować postać bezwzględną lub względną. 

Kształt zaproponowanych wskaźników wybrano kierując się kilkoma kryteriami:  

proste w rozumieniu i interpretacji, koherentne, pochodzące z wiarygodnych źródeł,  

łatwe w pozyskaniu. 

Zgodnie z nowym podejściem Komisji Europejskiej do logiki wskaźników, wskaźniki  

na poziomie programowania strategicznego muszą być powiązane z wybranymi priorytetami, 

odzwierciedlając zamierzone efekty, polegające na zmianie w określonej dziedzinie 

tematycznej lub na określonym terytorium ( wskaźniki rezultatu o określonych wartościach 

docelowych). Dlatego też wszystkie wybrane wskaźniki służące monitoringowi Strategii  

są wskaźnikami rezultatu( obrazujące bezpośredni efekt realizacji zakładanych celów). 

Znaczna część wskaźników rezultatu wybranych do monitorowania Strategii Rozwoju 

Miasta Kołobrzeg do roku 2020 jest wskaźnikami celu (jeśli chodzi o spełnianą funkcję), 

natomiast ze względu na wykorzystanie danych przypomina bardziej wskaźniki kontekstowe, 

ponieważ na rezultat końcowy ( przyjętą wartość pośrednią oraz docelową) będzie mieć wpływ 

zarówno podjęta interwencja publiczna – działania związane z wdrażaniem Strategii  

przez Gminę Miasto Kołobrzeg, jak i czynniki zewnętrzne np. w przypadku wskaźnika  

liczba udzielonych noclegów rocznie - ogólnoświatowe trendy, czynniki pogodowe itp. 

Niemniej kwestia oddzielenia efektów interwencji od czynników zewnętrznych jest już 

zadaniem ewaluacji, nie zaś monitoringu. 

Dla Strategii dokonano następującego podziału portfela wskaźników: wskaźniki 

strategiczne, wskaźniki kluczowe, wskaźniki pomocnicze - gdzie wskaźniki strategiczne, 

kluczowe i pomocnicze są ściśle powiązane ze sobą, a tym samym zarówno z wizją miasta,  

jak i celami strategicznymi oraz operacyjnymi. Łącznie monitoring obejmuje 42 wskaźniki. 

Wskaźniki strategiczne odpowiadają poziomowi wizji oraz celów strategicznych i mają 

za zadanie zobrazować sytuację w poszczególnych obszarach strategicznych. Charakteryzują 

się wysokim poziomem ogólności i nie ma trudności w dotarciu do nich. 

Dla Strategii wyodrębniono trzy wskaźniki strategiczne – wskaźniki związane  

są z realizacją wizji oraz celami strategicznymi – każdemu z trzech celów strategicznych 

przyporządkowano jeden wskaźnik: 

1) cel strategiczny A: Stworzenie oferty całorocznej w oparciu o zasoby uzdrowiskowe  

i turystyczne – wskaźnik: Liczba turystów rocznie; 

2) cel strategiczny B: Tworzenie przyjaznych warunków rozwoju gospodarczego - wskaźnik: 

Dochody budżetu Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych; 

3) cel strategiczny C: Dążenie do budowania wzajemnego zaufania, umacnianie kapitału 

społecznego - Wskaźnik frekwencji wyborczej w wyborach – samorządowe, parlamentarne, 

prezydenckie, do Parlamentu Europejskiego). 

Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają dane procentowe dla wskaźników 

strategicznych - wykonanie w poszczególnych latach (wartość zrealizowana w odniesieniu  
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do wartości zaplanowanej) oraz trend ( spadek lub wzrost dla każdego roku 

sprawozdawczego. 

WYKONANIE- WSKAŹNIKI STRATEGICZNE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% 

tr
en

d 

% 

tr
en

d 

% 

tr
en

d 

% 

tr
en

d 

% 

tr
en

d 

% 

tr
en

d 

% 

tr
en

d 

Cel strategiczny: Stworzenie oferty całorocznej w oparciu o zasoby uzdrowiskowe i turystyczne 

Wskaźnik: Liczba turystów rocznie 

106,72
%  

102,31
%  

102,00
%  

104,49
%  

112,94
%  

116,49
%  

68,49%  

Cel strategiczny: Tworzenie przyjaznych warunków rozwoju gospodarczego 

Wskaźnik: Dochody budżetu Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych 

98,45% 
 

100,87
%  

103,02
%  

109,62
%  

126,73
%  

128,07
%  

119,33
% 

 

Cel operacyjny: Dążenie do budowania wzajemnego zaufania, umacnianie kapitału społecznego 

Wskaźnik frekwencji wyborczej w wyborach: 

Wybory samorządowe 

103,28
%  

- - - - - - 85,74% 
 

- - - - 

Wybory parlamentarne 

- - 93,12% 
 

- - - - - - 
114,95

%  

- - 

Wybory prezydenckie 

- - 87,11% 
 

- - - - - - - - 
102,12

% 
 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

- - - - - - - - - - 
163,02

%  

- - 

 

Najważniejsze wnioski płynące z analizy danych - obejmujące realizację wskaźników 

strategicznych: 

1) wskaźniki strategiczne dwóch celów strategicznych w 2020 roku zostały zrealizowane 

powyżej wartości zaplanowanej (powyżej 100%); 

2) w przypadku wskaźnika: liczba turystów rocznie, nie udało się osiągnąć wartości 

zakładanej dla roku 2020 (liczbę turystów determinowały obostrzenia gospodarcze 

związane z epidemią Covid19), należy jednak zaznaczyć, iż na przestrzeni lat 2014-2019 

wartość nominalna wskaźnika konsekwentnie rosła w odniesieniu do danych bazowych  

jak i zaplanowanych, tj. w 2013 roku korzystających z noclegów było 384 443 osoby; 

w 2019 roku: 591 985 osób. Spadek nastąpił dopiero w 2020 roku -  363 181 osób; 

3) w przypadku wskaźnika: dochody budżetu Gminy z tytułu udziału  

w podatku od osób fizycznych – na przestrzeni lat 2014-2019 - wartość nominalna 

konsekwentnie rosła w odniesieniu do danych bazowych jak i zaplanowanych  
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(z wyjątkiem 2014 roku oraz 2020), tj. w 2013 roku dochody stanowiły 31 747 785,00 zł, 

w 2019 roku: 53 628 081,00 zł, natomiast w 2020 roku 51 866 468,00 zł - należy założyć, 

iż wielkość ta również była zależna od sytuacji epidemiologicznej związanej z Covid19; 

4) w przypadku wskaźnika: wskaźnik frekwencji wyborczej w wyborach - wartości są zależne 

od rodzaju wyborów ( samorządowe, parlamentarne, prezydenckie, do Parlamentu 

Europejskiego). Jest to wskaźnik, gdzie wartości są tylko w pewnym stopniu zależne od 

działań instytucji samorządowych. W 2020 r. wartości nominalne wzrosły zarówno  

w odniesieniu do danych bazowych jak i zaplanowanych, tj. w 2015 roku dla Miasta 

Kołobrzeg frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosiła 57,03%, 

natomiast w 2020 roku 69,92%. 

 

*W przypadku wskaźnika frekwencja wyborcza: wykres nie zawiera danych za lata 2016 i 2017 - nie 
przeprowadzano wyborów. W przypadku lat 2015 i 2019 na wykresie przedstawiono dane dla wyborów, w których 
frekwencja była wyższa. 

Realizacja Strategii opiera się również na wskaźnikach kluczowych oraz pomocniczych. 

Wskaźniki kluczowe obrazują realizację siedmiu celów operacyjnych – mają one monitorować 

kierunek zmian (wskaźniki będące stymulantą lub destymulantą) w trakcie wdrażania Strategii, 

wskaźniki pomocnicze, wpływają pośrednio na możliwość realizacji celów operacyjnych, 

obrazując również trend i tendencję zmian. 

Najważniejsze wnioski płynące z analizy danych obejmujących realizację wskaźników 

kluczowych dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych: 
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A. Cel strategiczny: Stworzenie oferty całorocznej w oparciu o zasoby uzdrowiskowe  

i turystyczne 

➢ Cel operacyjny: Stworzenie konsekwentnej promocyjnej polityki miasta w oparciu  

o zdrowie: 

− w 2020 roku liczba udzielonych noclegów rocznie wyniosła 2 129 403 - spadła  

w odniesieniu do wartości bazowej (3 008 805) jak i zaplanowanej (4 071 823)2. 

Dynamika wyniosła 52,30.3 

➢ Cel operacyjny: Kołobrzeg celem żeglarzy bałtyckich: 

− w 2020 roku liczba odwiedzających jednostek żeglarskich wyniosła 834 - spadła  

w odniesieniu do wartości bazowej (1060) jak i wartości zaplanowanej (1283). 

Dynamika wyniosła 65,00. 

− w 2020 roku liczba rezydentów w porcie morskim Kołobrzeg wyniosła 120 - wzrosła 

w odniesieniu do wartości bazowej (75), jak i w odniesieniu do wartości 

zaplanowanej (10). Dynamika wyniosła 120,00. 

➢ Cel operacyjny: Stworzenie warunków do organizacji znaczących imprez o wymiarze 

krajowym i międzynarodowym: 

− w 2020 roku liczba imprez organizowanych przez miasto o charakterze 

międzynarodowym wyniosła 65 - wzrosła w odniesieniu do wartości zaplanowanej 

(6). Dynamika wyniosła 1083,33. 

− w 2020 roku liczba imprez organizowanych przez miasto o charakterze krajowym 

wyniosła 12 - spadła w odniesieniu do wartości zaplanowanej (18). Dynamika 

wyniosła 66,67. 

B. Cel strategiczny: Tworzenie przyjaznych warunków rozwoju gospodarczego 

➢ Cel operacyjny: Wspieranie innowacyjnego, wieloaspektowego i optymalnego 

wykorzystania surowców naturalnych: 

− w 2020 roku dochody budżetu Gminy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych 

wyniosły 1 801 449,35zł - wzrosły w odniesieniu do wartości bazowej (1 278 010,72 zł) 

spadły jednak w odniesieniu do wartości zaplanowanej (2 065 157,07zł). Dynamika 

wyniosła 87,23. 

− w 2020 roku liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wyniosła 

184,63 - wzrosła w odniesieniu do wartości bazowej (178,70) jak i wartości 

zaplanowanej (162,51). Dynamika wyniosła 113,61. Przy obliczeniu wartości 

wskaźnika dane liczby ludności dotyczą stanu w I półroczu 2020 r.4 

− w 2020 roku liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON wyniosła 

456 – spadła w odniesieniu do wartości bazowej (599), spadła jednak w odniesieniu 

do wartości zaplanowanej (613). Dynamika wyniosła 74,39. 

 
2 Podane wartości (bazowa i zaplanowana) są wartościami przyjętymi do Strategii Rozwoju Miasta oraz 

Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych – dotyczy to wszystkich opisanych celów. 
3 Przyjmując, że wartość bazowa wynosi 100, indeks dynamiki wskazuje na to jak zmieniło się zjawisko  

w analizowanym okresie, w stosunku do roku bazowego. 
4 Dane dotyczące stanu na 31 XII 2020 r. nie były dostępne w momencie sporządzania opracowania. 
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C. Cel strategiczny: Dążenie do budowania wzajemnego zaufania, umacnianie kapitału 

społecznego 

➢ Cel operacyjny: Umacnianie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez wykorzystanie 

dziedzictwa historycznego i dialog społeczny: 

− w 2020 roku liczba imprez patriotyczno-historycznych dla mieszkańców wyniosła  

3 – spadła w odniesieniu do wartości bazowej (18), jak i do wartości zaplanowanej 

(22). Dynamika wyniosła 13,64. 

− w 2020 roku liczba ogłoszonych konsultacji społecznych samorządu ze wspólnotą 

mieszkańców wyniosła 21 - wzrosła w odniesieniu do wartości bazowej  

(8), jak i w odniesieniu do wartości zaplanowanej (20). Dynamika wyniosła 105,00. 

− w 2020 roku procent nakładów z budżetu na działania ngo wynosił 1,44%  

- spadł w odniesieniu do wartości bazowej (1,93%), jak i zaplanowanej (2,7%). 

Dynamika wyniosła 50,53.  

Uzupełnieniem monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020 

jest monitoring realizacji Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych. 

Monitoring WSPO dostarcza informacji na temat postępu w realizacji poszczególnych 

projektów i w konsekwencji realizacji odpowiedniego obszaru Strategii. Monitorowanie 

postępów realizacji WSPO opiera się na miernikach i wskaźnikach kontekstowych oraz 

wskaźnikach produktu i rezultatu. Istotny również jest stopień realizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

Znaczna część wskaźników na poziomie zadań jest wskaźnikami produktu lub rezultatu. 

Część wskaźników to wskaźniki kontekstowe - ponieważ na rezultat końcowy (przyjętą wartość 

docelową) ma wpływ zarówno podjęta interwencja publiczna – działania związane  

z wdrażaniem Strategii i WSPO przez Gminę Miasto Kołobrzeg, jak i czynniki zewnętrzne. 

Podobnie, jak w przypadku monitoringu Strategii uznano, iż wystarczającym  

dla monitoringu WSPO jest zestaw wskaźników prostych, ilościowych. 

Dla WSPO dokonano następującego podziału portfela wskaźników: wskaźniki 

programowe, wskaźniki kluczowe, wskaźniki pomocnicze - gdzie wskaźniki programowe, 

kluczowe i pomocnicze są ściśle powiązane ze sobą, a tym samym zarówno z wizją miasta,  

jak i celami strategicznymi oraz operacyjnymi. Łącznie monitoring obejmuje 118 wskaźników. 

Dla WSPO wyodrębniono trzynaście wskaźników programowych – wskaźniki związane 

są z realizacją projektów i obszarów – każdemu z obszarów w danym z trzech programów 

przyporządkowano jeden lub dwa wskaźniki programowe 

Program Klimatyczny Kołobrzeg: 

• Obszar Środowisko – wskaźnik programowy: powierzchnia obszarów prawnie chronionych 

w powierzchni miasta. W 2020 roku wartość wskaźnika wyniosła  

2106,16 ha – w odniesieniu do wartości bazowej 2066,54 ha – wielkość powierzchni 

wzrosła. Dynamika wyniosła 101,92. 

• Obszar Miasto Kultury – wskaźnik programowy: liczba osób uczestniczących  

w wydarzeniach kulturalnych – publiczność spektakli, koncertów, wystaw etc. w ramach 
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programu Miasta Kultury. W 2020 roku wartość wskaźnika wyniosła 35 580 – w odniesieniu 

do wartości bazowej 83 176 – wielkość spadła. Dynamika wyniosła 42,78. 

• Obszar Gospodarka Morska – wskaźnik programowy: liczba statków wchodzących  

do portu. W 2020 roku wartość wskaźnika wyniosła 69 – w odniesieniu do wartości bazowej 

70 – wielkość spadła. Dynamika wyniosła 98,57. 

• Obszar Turystyka i Zdrowie – wskaźnik programowy: ekwiwalent reklamowy miasta.  

W 2020 roku wartość wskaźnika wyniosła 26 536 771,00 zł – w odniesieniu do wartości 

bazowej 10 013 450,00 zł (dane za 2014 rok) – wielkość wzrosła. Dynamika wyniosła 

265,01. 

 

Program Przedsiębiorczy Kołobrzeg 

• Obszar Przedsiębiorczość – wskaźnik programowy: liczba podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym5. W 2019 roku 

wartość wskaźnika wyniosła 313,39 – w odniesieniu do wartości bazowej 285,50 – wielkość 

wzrosła. Dynamika wyniosła 109,77. 

• Obszar Transport  – wskaźnik programowy: 

 
5 Dane dotyczą roku 2019. Na dzień sporządzania niniejszego Raportu GUS nie dysponował pełnymi danymi za 

rok 2020. 
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Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w powierzchni miasta.
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ramach programu Miasta Kultury. 

Liczba statków wchodzących do portu.

Ekwiwalent reklamowy miasta.
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− długość km ścieżek rowerowych na terenie miasta6. W 2019 roku wartość wskaźnika 

wyniosła 36,2 – w odniesieniu do wartości bazowej 38,50 – wielkość spadła. Dynamika 

wyniosła 94,52. Według danych Urzędu Miasta za 2020 rok wartość wskaźnika wyniosła 

38,674 – w odniesieniu do wartości bazowej 38,50 – wielkość wzrosła. Dynamika 

wyniosła 100,98. 

− dostępność transportu publicznego (długość linii autobusowych w km/powierzchnię 

miasta). W 2020 roku wartość wskaźnika wyniosła 4,21 – w odniesieniu do wartości 

bazowej 2,68 – wielkość wzrosła. Dynamika wyniosła 157,09. 

 
Program Obywatelski Kołobrzeg 

• Obszar Sport – wskaźnik programowy: liczba medali, tytułów sportowych zdobytych przez 

uczniów. W 2020 roku wartość wskaźnika wyniosła 65 – w odniesieniu do wartości 

osiągniętej dla pierwszego roku sprawozdawczego tj. 79 w 2016 roku, wielkość ta spadła. 

Dynamika wyniosła 82,28. 

• Obszar Kultura Miasta – wskaźnik programowy: liczba osób uczestniczących we wszystkich 

programach Kultury Miasta. W 2020 roku wartość wskaźnika wyniosła 17 665 

– w odniesieniu do wartości bazowej 24 808 – wielkość spadła. Dynamika wyniosła 71,21. 

• Obszar Sprawy Społeczne – wskaźnik programowy:  

− liczba osób korzystających z pomocy społecznej MOPS na 100 mieszkańców. W 2020 

roku wartość wskaźnika wyniosła 37,00 – w odniesieniu do wartości bazowej 50,00  

wielkość spadła. Dynamika wyniosła 74,00. 

 
6 Dane dotyczą roku 2019. Na dzień sporządzania niniejszego Raportu GUS nie dysponował pełnymi danymi za 

rok 2020. 
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− liczba utworzonych mieszkań socjalnych. W związku z nowelizacją ustawy  

o mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, z obiegu prawnego 

zniknęły mieszkania socjalne a pojawił się najem socjalny. Wskaźnik wymaga zmiany  

ze względu na zmiany prawne. Dla przypomnienia w latach 2016-2018 roku w sumie 

utworzono 110 mieszkań socjalnych.  

• Obszar Społeczeństwo Obywatelskie – wskaźnik programowy: liczba form i narzędzi 

wykorzystanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych. W 2020 roku wartość 

wskaźnika wyniosła 97 – w odniesieniu do wartości bazowej 3 – wielkość wzrosła. 

Dynamika wyniosła 300. 

 
Ogółem wydatki poniesione na realizację Wieloletnich Strategicznych Programów 

Operacyjnych w 2020 roku wyniosły 39 488 407,96 zł.  

 
7 Stosowane formy i narzędzia: zogniskowane wywiady grupowe FGI; indywidualne pogłębione wywiady 

telefoniczne IDI; warsztaty metodą Word Cafe; zgłaszanie opinii w wersji elektronicznej i papierowej; debata; 

warsztaty tradycyjne; spotkania bezpośrednie, on-line i w terenie; badania ankietowe; głosowanie -  w ramach 

budżetu obywatelskiego. 
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danej szkole - porównuje on dane na wejściu z danymi na wyjściu).
Liczba medali/ tytułów sportowych zdobytych przez uczniów.

Liczba osób uczestniczących we wszystkich programach Kultury Miasta.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej MOPS na 1000 mieszkańców.

Liczba utworzonych mieszkań socjalnych

Liczba form i narzędzi wykorzystanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 670A3C62-E0A4-4375-84BB-4A5FD2CF50D2. Przyjęty Strona 46



 

47 
 

 

 
 
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji wielu z wskazanych powyżej zadań i programów 
znajdują się w poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu. 

PROJEKT SIEĆ INFORMACYJNA EUROPE DIRECT 

Koszt funkcjonowania projektu w 2020 r. - 108 866,58 zł. W ramach ogólnoeuropejskiej sieci 

Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED), w Urzędzie Miasta Kołobrzeg 
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funkcjonuje Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg. Działalność Punktu jest 

finansowana bezpośrednio z budżetu Komisji Europejskiej i ma na celu komunikowanie się ze 

społecznością lokalną poprzez różnorodne środki komunikacji, zwiększając poziom 

zainteresowania tematyką europejską. Plan działań w 2020 roku, z uwagi na pandemię COVID-

19, nie został zrealizowany w pełni. Zaplanowane wydarzenia, zgodnie z zaleceniami Komisji 

Europejskiej, zostały odwołane, przełożone na inny termin lub przeniesione do Internetu. 

Komisja Europejska, stosownym aneksem do umowy o dofinansowanie, przedłużyła realizację 

planu działań do 30.04.2021 roku. Działania PIE ED Kołobrzeg w 2020 roku związane były  

z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych  

w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w roku 2019. Z zaplanowanych działań 

zrealizowano między innymi:  

1) bieżącą kampanię informacyjną prowadzoną poprzez stronę internetową oraz 

Facebooka PIEED Kołobrzeg; 

2) bieżącą sprawozdawczość poprzez Intranet Komisji Europejskiej; 

3) wydawanie okresowego, elektronicznego newslettera wraz z rozsyłką  

do 100 odbiorców z bazy mailingowej Punktu; 

4) Europejski Dzień Języków w kołobrzeskiej „Trójce”;  

5) Europejskie Dni Dziedzictwa - gra miejska „Śladami bohaterów walk o Kołobrzeg  

w roku 1945”; 

6) Festiwal Rybny; 

7) konkurs państw nadbałtyckich. Powrót do normalności 2020 w obliczu 

europejskiego wyzwania walki z epidemią „Z nadzieją na lepsze dni w krajach 

nadbałtyckich Unii Europejskiej”; 

8) piknik europejski podczas imprezy plenerowej na pożegnanie lata na terenie osiedla 

Podczele; 

9) publikację Zielony Ład; 

10) grę miejską dotyczącą ochrony środowiska i segregacji odpadów komunalnych. 

Ponadto, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowane zostało zamienne 

wydarzenie on-line w postaci filmu krótkometrażowego o charakterze promocyjno-

edukacyjnym poświęconego miejscom, które zmodernizowano  

w Kołobrzegu dzięki pomocy Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich 15 lat. W ramach Dnia 

Europy Sieć Europe Direct w Polsce przygotowała specjalną akcję online dla każdego 

„EUChallenge”, do której przyłączył się również PIE ED Kołobrzeg. 

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 
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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 Uchwałą Nr XLI/631/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018 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 2020 r. przystąpiono do opracowywania 2 nowych zmian studium. W sumie  

w opracowaniu znajduje się aktualnie 6 takich zmian. 

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 2020 r. na terenie miasta Kołobrzeg obowiązywało 30 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 41,40% powierzchni 

administracyjnej Miasta (powierzchnia administracyjna Miasta wynosi aktualnie 2567 ha).  

W 2021 r. zaczęły obowiązywać jeszcze 2 nowe plany zagospodarowania przestrzennego,  

z którymi łącznie objętych jest 41,85% powierzchni Miasta. 

W 2020 r. przystąpiono również do opracowywania kolejnych 8 nowych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 3 zmian. W sumie w opracowaniu 

znajdowały się 31 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany. 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŁOBRZEG  

NA LATA 2019-2028 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2028 został przyjęty 

Uchwałą Nr IV/37/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. Dokument został 

umieszczony w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego 

w dniu 12 lutego 2019 r. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na realizację planowanych w programie 

projektów. Część z nich z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności w budżecie gminy 

została wstrzymana. Spośród 19 projektów podstawowych w 2020 r. zrealizowano następujące 

działania: 

1) Adabar - Klub Młodzieżowy – przygotowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie  

na budowę; 

2) budowa amfiteatru w Kołobrzegu wraz z zadaszaniem nad widownią – przygotowano 

projekt budowlany; 

3) aktywna integracja kluczem do sukcesu mieszkańców Kołobrzegu – zaplanowano realizację 

37 kontraktów socjalnych, zawartych z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub 
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wykluczeniem społecznym. Obejmowały one m.in. zajęcia grupowe (warsztaty, treningi, 

szkolenia). Z uwagi na ich zawieszenie w okresie od 16.03.2020 r. do 05.06.2020 r. 

wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o przedłużenie działań 

projektowych do marca 2021 r., albowiem projekt miał się zakończyć w grudniu 2020 r. 

Działania projektowe realizowano w kolejności zgodnej z założonym w projekcie 

harmonogramem; 

4) rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez stworzenie nowego miejsca dla osób 

dorosłych z niepełnosprawnością – MOPS w Kołobrzegu opracowywał koncepcję realizacji 

zadania, przede wszystkim badał możliwości lokalowe stworzenia placówki; 

5) rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – z powodu stanu epidemii  

od 23 marca 2020 r. działalność placówek wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe) 

została okresowo zawieszona. Od 27 maja 2020 r. wznowiono działalność trzech z pięciu 

świetlic środowiskowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Liczba dzieci faktycznie 

uczestniczących w zajęciach świetlicowych w okresie I-VI br. wyniosła 64. W okresie 

wakacyjnym funkcjonowały dwie świetlice środowiskowe, które realizowały założony 

harmonogram działań; 

6) 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. Działalność ośrodków wsparcia została okresowo zawieszona z powodu 

stanu epidemii od dnia 16 marca br. W dniu 1 lipca 2020 r. uruchomiono Kołobrzeski 

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, a 20 lipca br. odwieszono działalność Klubu  

Senior + II w Kołobrzegu. Wsparcie prowadzone jest z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego; 

7) terminal Pasażerski wraz zagospodarowaniem terenu wzdłuż ul. Towarowej  

– kontynuowano poszukiwania źródeł finansowania i rozmowy z ewentualnymi 

inwestorami. 

Spośród 29 pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2020 r. 

realizowano następujące przedsięwzięcia: 

1) Nowe Bulwary nad Parsętą – została wykonana koncepcja zagospodarowania brzegów 

Parsęty w obszarze pomiędzy mostem na ul. Kamiennej i Portem Handlowym; 

2) Rekreacyjny Plac Zabaw nad Parsętą – powyższa koncepcja obejmowała również 

rekreacyjny plac nad Parsętą; 

3) Park Kieszonkowy (przy ul. Frankowskiego) – powyższa koncepcja wskazywała także 

zagospodarowanie parku; 

4) Park osiedlowy - Gmina prowadziła korespondencję z Agencją Mienia Wojskowego  

w sprawie pozyskania terenu po cenie niższej niż rynkowa, jednakże AMW wyraża chęć 

odstąpienia terenu wyłącznie za cenę rynkową, tj. 14 mln zł.; 

5) Budowa zespołu oświatowego przy ul. Mazowieckiej - działania gminy w tym zakresie 

zostały ukierunkowane na budowę przedszkola przy ul. Radomskiej oraz rozbudowę Żłobka 
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"Krasnal" przy ul. Bogusława X. Teren wskazany w programie rewitalizacji należy traktować 

jako rezerwę pod ewentualne przyszłe inwestycje oświatowe; 

6) Zagospodarowanie Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego – rozpoczęto prace związane  

z przebudową alejek w parku i utwardzeniem terenu pod urządzeniami rekreacyjnymi. 

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 31.12.2020 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 

 
6 789,64 

 
185 

lokale mieszkalne  16 122,52  325 

2.  

Budynki mieszkalne  

wspólnot 
mieszkaniowych  

Lokale przeznaczone 
na najem socjalny 

247 
W tym 

wybudowanych 
przed 1945 r. 

149 

1 871,3 62 

lokale mieszkalne  36 906,77 591 

3.  

Budynki  

mieszkalne  

KTBS Sp. z o.o.  

W całości z lokalami 
przeznaczonymi na 

najem socjalny 
1 2.384,75  84 

 
Lokale mieszkalne  

7 16 100,56 366 

  Ogółem  70.175,57 1613 
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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 

2020 przeprowadzono pierwszy nabór wniosków, w wyniku którego zawarto umowy najmu 

z dwoma rodzinami oraz ogłoszono drugi nabór na kolejne trzy lokale mieszkalne 

przeznaczone do najmu w ramach samoremontu. Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg wprowadzony został „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 2020 skorzystali z tej 

możliwości pierwsi mieszkańcy zasobów mieszkaniowych gminy. 

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. 12.2020 r.): 

Wyszczególnienie  

Struktura rodziny (ilość osób) 

1  2  3  4  5  6 i więcej  

Liczba osób oczekujących na wynajęcie 
mieszkania na czas nieoznaczony  

44 49 35 12 1 0 

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

59 47 55 38 17 6 

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

15 3 5 1 1 0 

Razem  118 99  95  51  19  6 

Ogółem  388 

W roku 2020 odbyło się 5 posiedzeń 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 wniosku o przydział lokalu do remontu; 

4) omówienie wdrożenia programu odpracowywania długów; 
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5) omawianie wniosków i problemów zgłaszanych przez osoby ubiegające się o przydział 

lokali z zasobów gminy. 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA, INWESTYCJE 

WYBRANE INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTO 

KOŁOBRZEG W 2020 ROKU. 

 

Budowa parkingu przy ul. Kupieckiej i ul. Okopowej - koszt 662 105,44 zł. Parking na 50 miejsc 

(w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) wykonanych z płyt ażurowych typu MEBA 

60x40x10 o powierzchni 582 m2 wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej o łącznej 

powierzchni 1153 m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Parking wyposażony w system 

poboru opłat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa ul. Basztowej - koszt 3 249 099,46 zł. W ramach zadania przebudowano 613 mb 

jezdni. Wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości 5,50 m o powierzchni 

całkowitej 1’499,00 m2, jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia 

kamiennego o powierzchni 1’662,00 m2 oraz chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 

1’433,00 m2. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową oraz wymieniono oświetlenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren przed inwestycją (własne) Wybudowany parking (własne) 

ul. Basztowa przed przebudową (własne) ul. Basztowa po przebudowie (własne) 
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Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów - koszt 393 315,19 zł. Zrealizowano budowę 

gniazd na odpady komunalne w 3 lokalizacjach: ul. Mickiewicza, oraz ul. Morskiej - złożonych 

z 5 niezależnych jednokomorowych pojemników podziemnych o pojemnościach: 3,0 m3 na 

odpady BIO; 3,0 m3 na odpady resztkowe; 3,0 m3 na tworzywa sztuczne i metal; 3,0 m3 na 

szkło; 5,0 m3 na papier - łącznie 10 szt. jednokomorowych pojemników podziemnych 

opróżnianych systemem dwuhakowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa ul. Wschodniej - koszt 5 178 209,68 zł. Zrealizowane zostały roboty budowlane, 

w tym: 

1) Branża drogowa: przebudowa drogi o długości 680 mb, nawierzchnia jezdni z masy 

mineralno – asfaltowej o pow. 5015 m2, miejsca postojowe - 46 szt., zjazdy i parkingi  

z kostki betonowej - 1046 m2, wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej kolorowej- 629 

m2, ścieżka rowerowa z masy mineralno – asfaltowej w kolorze czerwonym  

o długości 440 mb (powierzchnia 907 m2), wysepki separacyjne z brukowca lub kostki 

kamiennej - 182 m 2, chodniki z kostki betonowej – 2560m2; 

2) Branża sanitarna: kanalizacja deszczowa Ø500 PCV – 251mb, kanalizacja deszczowa Ø400 

PCV – 146mb, kanalizacja deszczowa Ø300 PCV – 296,5mb, przykanaliki kanalizacji 

deszczowej Ø200 PCV – 163mb; 

3) Branża elektryczna - oświetlenie drogowe: kabel elektroenergetyczny oświetleniowego – 

916,1 mb, latarnie oświetleniowe – 33 szt. 

 

 

 

 

 

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

pojemniki podziemne  

- ul. Mickiewicza (własne) 
pojemniki podziemne - ul. Morska (własne) 
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Przebudowa ul. Zwycięzców - koszt  4 749 865,44 zł. Zrealizowane zostały roboty budowlane, 

w tym: 

1) Branża drogowa: przebudowa drogi o długości 320 mb, nawierzchnia jezdni z masy 

mineralno – asfaltowej, zjazdy i parkingi z kostki betonowej, wyniesione skrzyżowania z 

kostki betonowej, ścieżka rowerowa z masy mineralno – asfaltowej w kolorze czerwonym 

o długości 514 mb; 

2) Branża sanitarna: kanalizacja deszczowa; 

3) Branża elektryczna: oświetlenie drogowe: lampy LED typ drogowy 51W – 11 szt., lampy 

LED typ drogowy 107 W – 4 szt., lampy LED typ parkowy 32 W – 6 szt., lampy LED 

oświetlenie przejść dla pieszych – 10 szt; 

4) Mała architektura: stojaki na rowery – 10 szt., kosze na odpady: 10 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa ul. 18 Marca - koszt 3 727 516,86 zł. Zrealizowane zostały roboty budowlane,  

w tym: 

1) Branża drogowa: przebudowa drogi o długości 262 mb, nawierzchnia jezdni z masy 

mineralno – asfaltowej, zjazdy i parkingi z kostki betonowej, wyniesione skrzyżowania 

z kostki betonowej, ścieżka rowerowa z masy mineralno – asfaltowej w kolorze 

czerwonym o długości 506 mb; 

2) Branża sanitarna: kanalizacja deszczowa; 

3) Branża elektryczna: oświetlenie drogowe: lampy LED typ drogowy 107 W – 12 szt., 

lampy LED typ parkowy 32 W – 7 szt., lampy LED oświetlenie przejść dla pieszych  

– 16 szt; 

4) Mała architektura: stojaki na rowery – 10 szt., kosze na odpady: 10 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. 18 Marca przed przebudową (własne) ul. 18 Marca po przebudowie (własne) 

ul. Zwycięzców przed przebudową (własne) ul. Zwycięzców po przebudowie (własne) 
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Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy 

Wschodniej - koszt 1 264 631,98 zł. W ramach zadania wykonano zbiornik retencyjny  

o powierzchni 2036 m2, o konstrukcji: dno - podsypka piaskowa, folia, beton grub. 15 cm  

z korytkami odpływowymi prefabrykowanymi 40x30x10 cm, skarpy z płyt betonowych 

ażurowych grub. 8 cm. Dodatkowo wykonano: 

1) ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej, na słupkach stalowych z bramą o łącznej 

dł. 206 m, 

2) drogę dojazdową z płyt żelbetowych 300x150x15 cm o pow. 352 m2, 

3) kolektory: Dn 900 o dł. 11,6 m; Dn 600 o dł. 24,07 m; Dn 450 o dł. 35,84 m, 

4) studnię żelbetową Dn 1400 mm,  

5) zastawkę naścienną, model BZN ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz regulator przepływu 

typu DEF-RG-C 170/88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanału deszczowego w rejonie ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu wraz z wylotem do 

Kanału Drzewnego - koszt 708 445,23 zł. Wybudowano rurociąg z rur GRP Dn 500 mm  

o długości 200 m, studnie rewizyjne Dn 1200 mm – 4 kpl. i Dn 1500 mm – 1 kpl., zawór zwrotny 

na wylocie Dn 500 mm WaStop wraz z prefabrykowanym wylotem. 

 

 

 

 

 

teren przed budową zbiornika (własne) 

nowo wybudowany zbiornik (własne) 

prace budowlane podczas budowy kanału (własne) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu - rzeźba Zosi i głaz kamienny - koszt 

94 399,42 zł. W ramach zadania na skwerze ustawiono rzeźbę Zosi o wys. ok 170cm wraz  

z rzeźbą gęsi i kury oraz głaz kamienny z wyrytymi nazwą skweru oraz cytatem z poematu „Pan 

Tadeusz”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup i montaż czterech wiat przystankowych - koszt 142.425,33 zł. W ramach zadania 

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

ul. Chodkiewicza oraz ul. Unii Lubelskiej 

 
 

 

 

 

 

rzeźba Zosi (własne) głaz kamienny (własne) 
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Remont dojścia do plaży grobla w Ekoparku - koszt 65.200,00 zł. W ramach zadania 

wyrównano , wzmocniono i podniesiono nawierzchnia z kruszywa naturalnego 

 
Wykonano automatyczne blokady wraz z odwodnieniem na dojściu do mola  - koszt 

89.401,90 zł. W ramach zadania wykonano odwodnienie i montaż automatycznych blokad 

wraz z systemem SOS . 

 

Remont dojazdu do ogródków działkowych przy ul. Basztowej - koszt 49.281,43 zł. W ramach 

zadania wykonano drogę dojazdową i chodnik z kostki betonowej. 
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Modernizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego - koszt  zadania 195.099,40 zł. W ramach 

zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz odwodnienie. 

 
 

Place zabaw. W roku 2020 realizowano wiele zadań w tym zakresie, w tym m.in.: wymiana 

nawierzchni; montaż/wymiana urządzeń zabawowych; naprawa ogrodzenia itp. Koszt 

realizacji tych zadań to kwota ok.  653 000,00 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 2020 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 2020 roku spółki miejskie wypracowały następujące wyniki finansowe [w tys. zł]: 

Lp. Wyszczególnienie KM MWiK MEC MZZDiOŚ KTBS ZPM 

1. Przychody ogółem 12 809,1 53 710,8 46 399,0 44 053,7 10 787,0 10 260,90 

2. Koszty ogółem 21 668,9 54 332,1   45 426,1 44 066,3 8 569,0 9 870,30   

3. Wynik brutto - 8 859,8   - 621,3   972,9  - 12,6 2 218,0     390,60 

4. Podatek dochodowy - 331,2 651,8    23,9 - 1,7    

5. Wynik netto - 8 859,8 - 952,5 321,1            - 36,5    2.218,0    388,90 

6. Rentowność -40,9% 1,2% 2,1%  - 0,03% 25,9%  3,80% 

Wywołany przez pandemię COVID-19 krajowy i ogólnoświatowy kryzys gospodarczy 

spowodował również w spółkach miejskich skumulowanie wszystkich negatywnych skutków, 

jakie wystąpiły w gospodarce. Spółki miejskie zostały pozbawione części przychodów,  

co w konsekwencji miało wpływ na wynik finansowy. W porównaniu do roku 2019 spadek 

przychodów odnotowały spółki Komunikacja Miejska i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. 

Wszystkie spółki znacznie ograniczyły koszty funkcjonowania, co miało bezpośrednie 

przełożenie na końcowy wynik finansowy. Remonty i inwestycje zostały ograniczone do 

niezbędnego minimum. Poprzez gospodarcze działanie, spółki miejskie utrzymały płynność 

finansową, nie było zwolnień i pracownicy otrzymali wynagrodzenia w pełnej wysokości. 
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Wybrane inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez spółki miejskie w 2020 roku: 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. 

1) Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu.  

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. w 2020 r. otworzył ścieżkę edukacyjną 

przedstawiającą historię Wyspy Solnej. Koszt inwestycji wyniósł 289.720,00 zł, w tym kwota 

dofinansowana 159.975,00 zł. W Marinie Solnej umieszczonych zostało osiem tablic 

informacyjnych, w różnych lokalizacjach. Dwie tablice informują o przebiegu ścieżki 

historyczno-edukacyjnej na Wyspie Solnej, cztery tablice dotyczą średniowiecznych tradycji 

warzelniczych w Kołobrzegu i kolejne dwie tablice o tematyce poświęconej Reducie Morast. 

Ponadto zlokalizowano instalacje przestrzenne - trzy plenerowe gabloty z informacją na temat 

stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej, gdzie podczas prac archeologicznych w roku 

2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny, kości zwierzęce oraz  

74 przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci. 

Ekspozycja ma charakter całoroczny i znajduje się na terenie otwartym w miejscu 

ogólnodostępnym. 

 

2) Modernizacja systemu monitoringu.  

Tereny administrowane przez Spółkę objęte są monitoringiem, który służy do wczesnego 

wykrywania zagrożeń w postaci rozlewów olejowych, wtargnięcia na teren obiektów, aktów 

kłusownictwa. Ponadto pozwalają kontrolować stan i bezpieczeństwo jednostek pływających 

przy nabrzeżach, a także umożliwiają wykrycie i identyfikację sprawców kolizji parkingowych, 

kradzieży, wandalizmu oraz pozostawiania odpadów na terenie portu. W związku ze zużyciem 

części urządzeń, wynikającym z trudnych warunków atmosferycznych i 10-letniego okresu 

użytkowania, wymieniono część systemu monitoringu, m. in. rejestrator sieciowy, 6 dysków 

serwerowych, 30 kamer obrotowych, 40 urządzeń radiowych, 10 zasilaczy. Koszt zadania 

wyniósł 95.799,41 zł i został w całości sfinansowany ze środków własnych Spółki. 

3) System nawadniania wałów Reduty Morast. 

Po zakończeniu renowacji Reduty Morast i rozpoczęciu jej eksploatacji stwierdzono potrzebę 

stałego podlewania trawy na odtworzonych wałach, w celu zachowania jej walorów 

estetycznych. Powyższe wynika z faktu dużego nachylenia wałów powodującego szybki spływ 

wód opadowych, jak również intensywnego użytkowania samej reduty, którą w 2020 roku 

odwiedziło ok. 130 000 osób. Początkowo podlewanie było wykonywane ręcznie, jednak  

z uwagi na wysokość wałów i powierzchnię konieczną do podlewania zdecydowano się na 

instalację systemu nawadniającego. System obejmuje wszystkie trawniki na całej powierzchni 
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i na wszystkich poziomach Reduty Morast. System jest automatyczny i nie wymaga obsługi 

osobowej a woda wykorzystywana do podlewania pochodzi z basenów portowych. Koszt 

instalacji systemy wyniósł 48.297,60 zł i został w całości sfinansowany ze środków własnych 

Spółki. 

Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg sp. z o.o. 

Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg sp. z o.o. w 2020 roku wykonała m.in.: 

1) modernizację sieci cieplnej K -65 do K- 68, dn. 250-200 mm, ul. Kupiecka – Koszalińska  

– koszt 267 522,53 zł; 

2) modernizację sieci cieplnej K-9 do K-9/4 ul. Korzeniowskiego – 207.688,62 zł; 

3) przyłącze  do budynku A, B, C,  Strojny - ul. Mazowiecka (na przeciwko ZAZ) – koszt  

172 884,62 zł; 

4) przyłącze cieplne do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Mazowiecka   

- koszt 164 522,74 zł; 

5)  sieć rozdzielczą BUDNEX ul. Wschodnia – koszt 125 000,00 zł; 

6) przyłącze do budynku ul. Kamienna – koszt 61 364,70 zł; 

7) przyłącze cieplne do budynku przy ul. Kasprowicza - ul. Kołłątaja AKCES II etap – koszt  

33 873,46 zł; 

8) budowę szesnastu nowych węzłów cieplnych – koszt 854 391,88 zł; 

9) rozbudowę trzech węzłów cieplnych o układ c.w.u. – koszt 64 439,95 zł; 

10) wizualizację 10 węzłów cieplnych umożliwiających zdalny monitoring parametrów pracy 

urządzeń – koszt 49 500,00 zł. 

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kołobrzeg sp. z o.o. 

W 2019 roku Kołobrzeskie TBS rozpoczęło w porozumieniu z Gminą Miasto Kołobrzeg 

przygotowania nowej inwestycji tj. budowy osiedla budynków mieszkalnych „Witkowice”  

w Kołobrzegu. Spółka Kołobrzeskie TBS uzyskała pełnomocnictwo do dysponowania 

nieruchomościami gruntowymi na cele budowlane na podstawie którego zleciła wykonanie 

ekspertyzy geologicznej gruntu, przygotowanie specyfikacji przetargowej oraz aktualizację 

programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), a także koncepcję zabudowy dla tego terenu. 

Inwestycja będzie obejmowała budowę 10 budynków. Będą to budynki wielorodzinne 

niepodpiwniczone z windą o wysokościach  4, 5, 6 kondygnacji. Planuje się uzyskać ok. 286 

mieszkań z powierzchnią użytkową mieszkań na poziomie ok. 13 tys. m². W budynkach będą 

uwzględnione również mieszkania dla osób niepełnosprawnych. W każdym budynku spółka 

zamierza zaplanować pomieszczenie gospodarcze-wózkownię. Na osiedlu będą uwzględnione 

obiekty małej architektury i rekreacji. Projekt będzie obejmował również takie elementy 

zagospodarowania terenu jak plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz urządzenia do ćwiczeń. 

Inwestycja  będzie podzielona na trzy etapy budowy. Zakłada się, że pierwszy etap realizacji 

zostanie oddany w IV kwartale 2023 roku. Będzie obejmował budowę 4 budynków  

6 kondygnacyjnych z około 124 mieszkaniami, drogę wewnętrzną z ok. 233 miejscami 

parkingowymi i centralnym placem zabaw. Kołobrzeskie TBS planuje, iż oddanie budynków do 

zasiedlenia odbędzie się w następujących terminach: 
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1) 19 miesięcy od podpisania umowy tj. na przełomie 9/10.2022 - oddanie pierwszego 

budynku do użytkowania - budynek VI kondygnacyjny /31 mieszkań /pum1408,82m2; 

2) 22 miesiące od podpisania umowy tj. ok 12.2022- oddanie drugiego budynku - budynek  

VI kondygnacyjny/31 mieszkań /pum8 1408,82m2; 

3) 28 miesięcy od podpisania umowy tj. ok 06.2023- oddanie trzeciego budynku - budynek  

VI kondygnacyjny /31 mieszkań /pum 1408,82m2; 

4) 31 miesięcy od podpisania umowy tj. ok 09.2023 –oddanie czwartego budynku - budynek  

VI kondygnacyjny /31 mieszkań /pum 1408,82m2. 

Pierwszy etap inwestycji zostanie wybudowany bez finansowego wsparcia Gminy Miasto 

Kołobrzeg .Kołobrzeskie TBS zaciągnie na realizację pierwszego etapu kredyt do wysokości  

35 milionów.  

W październiku 2020r Rada Miasta Kołobrzeg podjęła uchwałę w zakresie wniesienia do spółki 

na podwyższenie kapitału aportu prawa własności działek gruntu nr 644 o powierzchni 0,3650 

ha oraz nr 647 o powierzchni 2,2626 ha obręb 17. Wartość aportu została ustalona  

w wysokości 9.008.520,00zł brutto. Z uwagi na planowaną zmianę tzw. „ustaw około 

mieszkaniowych” oraz szansą  pozyskania w  roku 2021 wsparcia z rządowych programów, 

wstrzymano się z przekazaniem działek gruntu do czasu wejścia w życie znowelizowanych 

przepisów . Mieszkania, które zostaną wybudowane, będą przeznaczone pod wynajem dla 

Gminy Miasto Kołobrzeg jako „mieszkania dla rozwoju” . Jest to  nowatorskie rozwiązanie 

rekomendowane przez Związek Miast Polskich, które ma na celu rozwój miast poprzez 

zasiedlanie w nim rodzin i zapobieżenie zjawiska depopulacji.  

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. 

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o.  w 2020 r. podpisała umowę na zakup  

2 autobusów hybrydowych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono producenta 

tj. firmę Bus&Coach Sp. z o.o, która zaproponowała kwotę 3 667 122,00 zł brutto, tj. za jeden 

autobus  kwotę brutto: 1 833 561,00 zł. Projekt dofinansowany jest w 85% z funduszy 

europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Autobusy pojawią się  

w Kołobrzegu w IV kwartale 2021 r. 

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.  

W 2020 r. spółka MZZDiOŚ wykonywała zadania własne Gminy Miasto Kołobrzeg w obszarze 

gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, sprzątania miasta oraz administrowania 

cmentarzem komunalnym. Kluczowymi tematami realizowanymi przez Spółkę w 2020 r. były: 

1) odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta 

Kołobrzeg; 

2) odbiór odpadów z pojemników podziemnych i półpodziemnych; 

3) zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Komunalnej w Korzyścienku; 

4) prowadzenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

- na terenie bazy przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu oraz 

- na terenie Instalacji Komunalnej w Korzyścienku, gm. Kołobrzeg 

5) utrzymanie terenów zielonych miasta (koszenie, nasadzenia, pielęgnacja); 

 
8 „pum” – powierzchnia użytkowa mieszkań. 
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6) sprzątanie nieruchomości miejskich (ręczne i mechaniczne); 

7) całoroczne utrzymanie dróg miejskich; 

8) administrowanie cmentarzem komunalnym; 

9) utrzymanie techniczne miejskich placów zabaw; 

10)  obsługa pojemników na psie pakiety.  

Zarząd Spółki podjął działania związane m.in. z: 

1) opracowaniem wieloletniego programu rozwoju spółki;  

2) uregulowaniem stanu prawnego administrowania cmentarzem komunalnym; 

3) ogłoszeniem przetargu na kluczową inwestycję w zakresie gospodarki odpadami tj. 

modernizacji części mechanicznej Instalacji Komunalnej w Korzyścienku.  

Spółka w 2020 r. dokonała między innymi następujące zakupy inwestycyjne: 

Pojazd do odbioru odpadów komunalnych frakcji bio o wartości 887 000 zł netto 

 

Zdjęcie: MZZDiOŚ. Podwozie marki: SCANIA, Typ/model: L320, Rok produkcji: 2020. Silnik: - 9,3 l (diesel), norma 

emisji spalin: EURO 6, Zabudowa: FAUN, model: ROTOPRESS 519L (zabudowa bębnowa), rok produkcji: 2020, 

Objętość zabudowy:18 m3,  

Zamiatarka uliczna o wartości 792 900 zł netto 

 

Zdjęcie: MZZDiOŚ. Zamiatarka uliczna, Model: Schmidt SK 660, Podwozie: DAF LF 260FA, Rok produkcji: 2020, 

Silnik: 6700 cm 3 l (diesel), moc silnika: 194 kW, norma emisji spalin: EURO 6 
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Zamiatarka wykorzystywana jest do realizacji przez Spółkę umów sprzątania pasów 

drogowych na terenie miasta Kołobrzeg. Atutem jest wyposażenie zamiatarki w 6 dysz 

zamontowanych pod przednim zderzakiem, pełniących funkcje zraszające oraz funkcje 

zmywania pod wysokim ciśnieniem. Zamiatarka dobrze sprawdza się w czyszczeniu 

nawierzchni głównych miejskich deptaków przy ul. Rodziewiczówny i na dojściu do molo. 

Spółka realizowała ważne zdania związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym.  

W 2020 r. przeznaczono na ten cel m.in.: 

- 123 327 zł na budowę nowych alejek wraz z odwodnieniem 

 

Zdjęcie: MZZDiOŚ 

- 93 764 zł na budowę dwóch nowych kolumbariów na pochówki urnowe 

 

Zdjęcie: MZZDiOŚ  
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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 2018 – 2020 został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg – ostatnia aktualizacja: 

uchwała nr XVII/264/20 z dnia 16.01.2020 r. 

W ramach powyższego dokumentu, w roku 2020 na obszarze Miasta Kołobrzeg zostały 

wykonane inwestycje na łączną kwotę 21 447 727,57 zł, z czego kwota 17 466 066,91 zł 

stanowić będzie bezzwrotne środki zewnętrzne. 

Do największych zadań realizowanych przez ”MWiK” w 2020 roku, zaliczyć można:  

1) zagospodarowanie osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, 

realizowane ze środków własnych oraz dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach 

POIiS na lata 2014 – 2020; planowany termin zakończenia zadania to 30.04.2021r.  

– wartość zadania: 15 905 678,90 zł; 

2) stacjonarny i mobilny system GIS bez podkładów mapowych, realizowane ze środków 

własnych oraz dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiS 2014  

– 2020; zadanie zakończone – wartość zadania: 1 072 350,00 zł; 

3) przebudowa sieci kanalizacyjnej PP500-400 w strefie uzdrowiskowej w ulicach Zdrojowa 

oraz J. Frankowskiego w Mieście Kołobrzeg – wartość zadania: 2 994 816,53 zł; 

4) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwycięzców, Solna, Pomorska w Kołobrzegu, 

zadanie zakończone – wartość zadania: 320 542,03 zł; 

5) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Plac 18 Marca w Kołobrzegu, zadanie zakończone 

– wartość zadania: 398 613,07 zł; 

6) modernizacja kotłowni gazowej ul. Artyleryjska w Kołobrzegu; zadanie zakończone  

– wartość zadania: 169 045,50 zł; 

7) przebudowa sieci wodociągowej w Basztowej w Mieście Kołobrzeg, zadanie zakończone 

– wartość zadania: 69 221,92 zł; 

8) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rybackiej w Mieście Kołobrzeg, zadanie 

zakończone – wartość zadania: 281 167,50 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 670A3C62-E0A4-4375-84BB-4A5FD2CF50D2. Przyjęty Strona 66



 

67 
 

ROWER MIEJSKI 

System komunikacji publicznej uzupełniony jest przez Kołobrzeski Rower Miejski.  

W ramach Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego funkcjonuje 125 rowerów udostępnianych  

w 12 stacjach. W 2020 r. miało miejsce 57 135 wypożyczeń roweru miejskiego. W zakresie 

operowania Kołobrzeskim Rowerem Miejskim, podmiotem odpowiedzialnym za to zadanie 

jest Nexbike Polska S.A. W 2020 r. największą popularnością cieszyły się tak, jak w latach 

poprzednich stacje przy Latarni Morskiej (11 362 wypożyczenia) oraz Kamienny Szaniec 

(10 066 wypożyczeń). W roku 2020 przybyło 7136 nowych użytkowników Kołobrzeskiego 

Roweru Miejskiego. 

 
 Źródło: opracowanie własne Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Kołobrzeg 

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 2019r. 

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. 

W ramach POŚ co dwa lata wykonywany jest raport z realizacji programu. Ostatni 

wykonywany był w roku 2019, a najbliższy raport wykonywany będzie w roku 2021. Raport 

stanowi osobny dokument, który przedstawiany jest Radzie Miasta. 

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 
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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 do roku 2020, 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. Poniżej przedstawiono realizację poszczególnych projektów i działań w obszarze,  

w 2020 roku: 

1) wymiana bieżąca oświetlenia ulicznego na energooszczędne – ścieżka rowerowo piesza 

w Parku Żeromskiego; 

2) wymiana sposobu ogrzewania poprzez dotacje celowe wymiany źródeł ciepła  

w 10 lokalizacjach: 
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3) 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. 

 

4) wymiana bieżąca oświetlenia starego typu na terenie miasta na oświetlenie nowego 

typu, charakteryzujące się mniejszym zużyciem prądu - wykonane oświetlenie LED:  

ul. św. Jana Pawła II; ul. 18 Marca; ul. Zwycięzców; ul. Wschodnia; ciąg pieszy  

ul. Koszalińskiej i podwórka; doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Zygmuntowskiej; ul. 

VI Dywizji Piechoty; ul. Świętego Wojciecha. 

5) Budowa paneli fotowoltaicznych – Przedszkole Miejskie nr 4. 

W 2020 roku wykonywano dokument: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gmina Miasto Kołobrzeg”. Aktualizacja jest w trakcie 

realizacji. W czerwcu 2021r. planowane jest przedłożenie aktualizacji do Rady Miasta celem 

uchwalenia. 

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 2020 

rok w tonach przedstawia poniższa tabela: 

Kod odpadu Rodzaj Odpadu 
Masa 
[ton] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 854,89 

15 01 07 Opakowania ze szkła 991,12 

16 01 03 Zużyte opony 9,6 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  29,66 
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20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 3 120,90 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 516,09 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 6 408,17 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 303,02 

SUMA 14 233,45 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg  

Ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 2020 w ramach umów  

na odbiór odpadów z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg 

 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg 

W ramach umowy Gminy Miasto Kołobrzeg z wykonawcą usługi odbioru odpadów 

komunalnych od mieszkańców można zauważyć, że mimo wysokiego wskaźnika 

zadeklarowanego do 01 września sposobu segregacji odpadów u źródła (96,7%)  

i od 01 września obowiązek segregacji odpadów, najwięcej odbieranych jest odpadów o kodzie  

20 03 01, czyli niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Jednak należy 

zaznaczyć, że w tym kodzie odpadu zawierają się zarówno odpady niesegregowane 

(zadeklarowane) jak i odpady resztkowe (pozostałe po segregacji). Ustawodawca 

wprowadzając rozporządzenie w sprawie systematyzacji sposobu segregacji odpadów 

komunalnych nie przewidział zmiany lub aktualizacji klasyfikatora odpadów. W roku 2020 

procentowy udział odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny do odpadów 

gromadzonych w sposób zmieszany wyniósł 55% do 45% i jest to wskaźnik wyższy od 

wskaźnika z 2019 r., który wynosił 49% do 51%: 
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Źródło: opracowanie własne Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

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 2020 roku 

cztery zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Łącznie zebrano 342,28 Mg, w tym odpadów 

wielkogabarytowych 303,02 ton, ZSEiE 29,66 ton i opon zużytych 9,60 ton. Poniższy wykres 

przedstawia ilość odpadów komunalnych odebranych od 1 mieszkańca w latach 2013-2020  

w kg (bez odpadów z nieruchomości niezamieszkałych i odpadów zebranych w PSZOK): 

 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg 

Średnia ilość odebranych odpadów komunalnych wszystkich grup na osobę w roku 2020 

wyniosła 328,56 kg. Patrząc na ilość odpadów przypadających na 1 mieszkańca począwszy od 
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roku 2013 to rok 2020 charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem. W roku 2020 koszty 

funkcjonowania systemu wynosiły 11.244.625,72 PLN. Wpływy na koniec 2020 roku wyniosły 

11.271.735,66 zł.  

 Zgodnie z art. 6k pkt 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; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych przedstawia 

poniższa tabela: 

Zadanie Wydatki  

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych 

3 941 607,13 zł  

Odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła 1 421 352,05 zł  

Zagospodarowanie odpadów komunalnych  4 964 933,58 zł  

Kampania informacyjna 45 248,81 zł  

Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 399 599,52 zł  

Razem 10 772 741,09 zł  

Koszty administracyjne w tym: 

Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 325 440,53 zł  

Razem 325 440,53 zł  

Koszty utrzymania i obsługi system MSM 16 728,30 zł  

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków 18 108,95 zł  

Utrzymanie i rozbudowa pojemników podziemnych 85 347,00 zł  

Utrzymanie i rozbudowa systemu monitorowania 8 167,20 zł  

Zakup materiałów na potrzeby systemu gospodarki odpadami 3 296,00 zł  

Zakup pojemników 370,00 zł  

Opłata na rzecz samorządu terytorialnego 1 140,37 zł  

Pozostałe koszty 8 406,03 

Razem 141 563,85 zł  

Opłata licencyjna programów GOMiG Odpady i ESS oraz aktualizacja 
oprogramowania i drukowanie deklaracji 

4 880,25 zł  

Razem 4 880,25 zł  

OGÓŁEM 11 244 625,72 zł  

Źródło: opracowanie własne Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg  
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Koszty funkcjonowania systemu w 2020 r. [ujęcie %]. 

 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

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 2020 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. 
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Na realizację powyższych zadań w 2020 r. zaplanowano kwotę 607 000,00 zł. Poniesione 

wydatki wyniosły 562 026,52 zł. 

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 2019/2020 na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg funkcjonowały publiczne 

i niepubliczne placówki oświatowe. Gmina Miasto Kołobrzeg była organem prowadzącym dla 

7 przedszkoli publicznych, 8 szkół podstawowych i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. 

Stan organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 

szkolnym 2019/ 2020: 
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 Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Ogółem W tym 

niepełnosprawne  

Ogółem W tym 

integracyjne 

Przedszkola miejskie 1038 51 50 9 

Oddziały przedszkolne 

w szkołach 
252 10 12 1 

Razem 1290 61 62 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.  

 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/ 2020 
 Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Ogółem w tym o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

Ogółem W tym 

integracyjne 

Szkoły podstawowe 3642 158 205 23 

Szkoła Podstawowa dla 

dorosłych 
15 1 1  

Razem 3657 159 206 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. 

 

Stan organizacji placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę 

Miasto Kołobrzeg w roku szkolnym 2019/ 2020. 

 Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Ogółem w tym o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

Ogółem W tym 

integracyjne 

Przedszkola niepubliczne 309 25 21 2 

Niepubliczny punkt 

przedszkolny 

(od 01.01.2020 r.) 

14 2 1  

Szkoła Podstawowa 

niepubliczna 

141 4 8  

Razem 464 31 30 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 

535 4 46 93 106 286 

Struktura 

zatrudnienia wg 

stopnia awansu 

zawodowego 

0,83% 8,49% 17,99% 19,95% 52,74% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.  
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Średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów 

Wyszczególnienie J. polski Matematyka J. angielski J. niemiecki 

Gmina Miasto Kołobrzeg 58,74 42,36 58,76 55,93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

W roku szkolnym 2019/2020 po raz drugi odbyły się egzaminy ósmoklasistów. Z uwagi na 

pandemię koronawirusa egzamin ośmioklasisty nie mógł odbyć się w pierwotnie założonym 

terminie. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin odbył się w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r.,  

a wyniki ogłoszono 31 lipca 2020 r. Wyniki z języka polskiego uzyskane przez kołobrzeskich 

uczniów były wyższe zarówno od średnich wyników w okręgu jak i w województwie. Wyniki  

z matematyki w Kołobrzegu były wyższe niż średnie wyniki w okręgu ale nieco niższe niż  

w województwie. Wyniki z egzaminu z języka angielskiego w Kołobrzegu były wyższe od 

średnich wyników w województwie i w okręgu. Język niemiecki uczniowie zdali z wynikiem 

wyższym niż w województwie i w okręgu. 

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 

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 
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- 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 – udział biorą dzieci ze wszystkich 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. 

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 151 Nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz przyznaniem  

160 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 2019/2020 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 2020. 

Możliwe jest finansowanie projektów mobilności pracowników szkół i partnerstw 
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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 (do marca 2020 r.); 

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. 

Projekty edukacyjne 

Gmina Miasto Kołobrzeg w roku 2020 realizowała trzy 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. Całkowita wartość projektu: 

1 300 689,49 EUR, z tego: dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 105 586,05 EUR; środki własne 

partnerów projektu – 195 103,44 EUR. Wartość projektu realizowana przez Gminę 

Miasto Kołobrzeg: 484 529,50 EUR, z tego: dofinansowanie przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju    Regionalnego – 421 330,00 EUR; środki 

własne Gminy Miasto Kołobrzeg – 63 199,50 EUR. Czas realizacji projektu: od 1.09.2017 

r. do 28.02.2021 r. Do tej pory oprócz prowadzenia zajęć sportowych i zajęć 

tematycznych ciało/odżywianie/ruch zakupiony został sprzęt sportowy dla szkół   

o wartości 53 642,72 zł oraz wyposażenie sal dietetycznych o wartości 120 882,76 zł.  

W 2020 r. zostało przekazanych do użytkowania 6 placów zabaw przy szkołach 

podstawowych za kwotę 886 749,69 zł. 
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Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 - realizacja w ramach projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych 
Gminach”. 

 
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 - realizacja w ramach projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych 
Gminach”. 

2) projekt „RÓWNY START- zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci 3 i 4 

letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na ternie Gminy Miasto Kołobrzeg”. Celem 

projektu było dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami, realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej  

i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnościami udział  

w wychowaniu przedszkolnym oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi  

w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 

2019 roku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg nastąpiło zwiększenie dostępności oferty 

edukacyjnej dla 3 i 4 latków w 4 ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez 

zwiększenie liczby miejsc o 88, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach realizacji 

projektu dostosowano istniejące miejsca wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

integracyjnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Nauczyciele tych placówek 

wzięli udział w warsztatach z zakresu pedagogiki specjalnej. Okres realizacji projektu 

RÓWNY START przewidziany był w latach 2017-2020 i w 85% został sfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020. Wartość 

projektu wyniosła 1 745 391, 60 zł. Wkład własny Gminy Miasto Kołobrzeg to 261 898, 

60 zł. 
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Kabina sensoryczna i kryjówka sensoryczna – zakupy w ramach dostosowywania miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ze środków projektu „Równy Start”. 

 

Plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – realizacja w ramach projektu „Równy 

Start” 

 
Plac zabaw przy Szkole  Podstawowej nr 8 – realizacja w ramach projektu „Równy Start” 

3) 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 
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ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Zaplanowane zadania w ramach projektu to: 

a. 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, 

b. utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  

w nowobudowanym przedszkolu przy ul. Radomskiej, 

c. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego lub realizacja dodatkowej 

oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku  

z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, 

d. rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 

dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (hipoterapia, dogoterapia, metoda 

TOMATISA), 

e. finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym zakresie kompetencji 

kluczowych – nauka języków obcych, nauka programowania, kompetencji społecznych, 

matematycznych, dostosowanych do wieku i możliwości, 

f. 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 im. 

Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 8, 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”. 
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Najważniejsze wydarzenia kulturalne: 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁOBRZEGU  

Z uwagi na pandemię, licznie zaplanowane na 2020 rok działania kulturalno-

oświatowe biblioteki częściowo zostały zmienione lub nawet odwołane. W początkowym 

okresie marzec-czerwiec promocja czytelnictwa odbywała się wyłącznie na zasadzie on-line 

poprzez kanał Facebook. W ramach tych działań odbywało się cykliczne czytania utworów dla 

dzieci oraz powieści dla dorosłych, Quiz w Tygodniu Bibliotek oraz były zamieszczane filmiki 

do zajęć plastycznych. 

W okresie lipiec-sierpień realizowano działania z udziałem publiczności w warunkach 

wydarzeń plenerowych, organizowanych na dziedzińcu biblioteki. Wyjątkiem były sytuacje 

niesprzyjającej pogody, w których wydarzenie przeniesiono do budynku ze znacznym 

ograniczeniem liczby uczestników i szczególną dbałością o bezpieczeństwo. Tak były 

realizowane spotkania i warsztaty rodzinne, i dla dorosłych oraz spektakle i zajęcia animacyjne 

dla dzieci. 

W okresie wrzesień - październik (w porozumieniu ze szkołami) zorganizowano spotkania 

autorskie dla dzieci i młodzieży w bibliotece. W dwóch przypadkach, z uwagi na znaczną 

odległość od biblioteki spotkanie z autorem odbyło się w szkołach. 

W listopadzie i grudniu, z uwagi na dalsze obostrzenia ograniczające działalność instytucji 

kultury, zrealizowano wydarzenia online, w ramach których dokonano filmowego zapisu 

debaty o tolerancji i przedmiotowym traktowaniu zwierząt. Materiał dostępny był poprzez 

kanał YouTube.  

Na rok 2021 wykupiono  dostęp do platformy Zoom, dający większą możliwość realizacji zadań 

online. 

Do ważniejszych wydarzeń organizowanych w 2020 r. przez Bibliotekę zaliczyć należy: 

FERIE ZIMOWE:  

1) Z ekologią za pan brat - zajęcia edukacyjno-zabawowe: bios znaczy życie  - quizy, zagadki 

ekologiczne; kocie (i nie tylko…) opowieści - zajęcia o ulubionych zwierzętach domowych; 

znikające królestwo - piękno i różnorodność gatunkowa świata zwierząt; pszczoły są 

ważne – zajęcia do książki Piotra Sochy: Pszczoły - moja planeta za 100 lat – kreatywne 

zajęcia literacko - plastyczne - wyobrażenie jak zmieni się świat w wyniku ewolucji  

i działań człowieka; 

2) Bezpieczne dziecko - profilaktyka bezpieczeństwa: 

a. spotkanie z policjantem (zasady zachowania bezpieczeństwa w mieście; telefony 

alarmowe w przypadku zagrożenia; zachowanie wobec nieznajomych osób  

i zwierząt); 

b. spotkanie z ratownikiem medycznym (zasady zachowania i udzielenia pomocy); 

c. bezpieczny Internet zajęcia o  bezpiecznym użytkowaniu Internetu – film „Sieciaki”; 

3) Zajęcia animacyjne: 

a. plastyczne - wykorzystujące różne materiały i techniki: origami, masa porcelanowa 

ze skrobi i wody; kolaż z produktów spożywczych; praca przestrzenna z rolek; 

zakładki do książek; tekturowe budki dla ptaków; 
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b. dzieciaki kodują: zajęcia z interaktywnym robotem edukacyjnym Photon; zajęcia  

z rozszerzoną rzeczywistością (do książki Mały Książę); 

4) Szewczyk Dratewka- spektakl kukiełkowy o pomocy zwierzętom i ludziom, na podstawie 

tekstu Janiny Porazińskiej, uczył najmłodszych widzów wrażliwości i niesienia pomocy 

innym. 

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE: 

1) Konkurs plastyczny „(Nie)zwykły bohater”. Konkurs plastyczny na ilustrację do książki. 

Niezwykłym bohaterem mógł być człowiek, zwierzę lub inna postać z bajki, która 

dokonała jakiegoś dobrego, odważnego czynu; 

2) Religie świata - spotkanie z podróżnikiem Robbem Maciągiem. Spotkanie na temat 

różnorodności kultur i religii świata, pokazujące wartość drugiego człowieka bez względu 

na rasę i wyznawaną przez niego religię, uczące szacunku do odmienności oraz  znaczenie 

szczerego uśmiechu i życzliwości w relacjach z ludźmi wszystkich kultur; 

3) Dzieci świata - spotkanie  z podróżnikiem Robbem Maciągiem. Opowieść w formie 

prezentacji filmowej i dialogu z dziećmi pokazująca dzieciom życie ich rówieśników  

w innych częściach świata, ich zabawy, warunki mieszkaniowe, życie rodzinne; 

4) Dobre obyczaje -spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek dotyczące kultury zachowania 

oraz językowego savoir vivre poprowadzone w formie rozmowy z dziećmi i przykładów 

wierszowanych opowieści z książek autorki; 

5) Kultura języka-spotkania autorskie z Agnieszką Frączek. Literackie spotkania dla dzieci 

oraz młodzieży na temat najczęściej popełnianych błędów językowych. Celem spotkania 

było zwrócenie uwagi na jakość wypowiedzi i uświadomienie, ze opłaca się mówić 

poprawnie; 

6) Mania - spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem. Spotkanie dla starszych dzieci 

nawiązujące do edukacyjnych i wychowawczych aspektów czytania. Podczas spotkania 

młodzież poznała historię Marii Skłodowskiej-Curie, nie jako wielkiej uczonej, która była 

skazana na sukces, lecz upartej dziewczynki, która postanowiła spełnić swoje marzenia; 

7) Figura w ruchu - kreatywny warsztat poświęcony literaturze i dramaturgii obiektu, 

pokazujący książkę i bibliotekę w abstrakcyjnym i nietuzinkowym ujęciu. Animacja 

audiowizualna pokazująca możliwości wykorzystania w sztuce filmowej różnych 

aspektów wyobraźni oraz nieformalnej kreacji postrzegania rzeczywistości; 

8) Kołobrzeskie Mikołajki – akcja miejska bibliotekarzy. którzy na ulicach Kołobrzegu 

wręczali  mieszkańcom książkowe prezenty wraz ze świątecznymi życzeniami  

i zaproszeniem do biblioteki  

WAKACJE BEZ NUDY: 

1) plenerowe zajęcia animacyjne: 

a. Indiańskie opowieści - poznawanie kultury Indian: głośne czytanie, zajęcia plastyczne 

(naszyjniki, pióropusze; toporki; kije deszczowe); turniej wojowników; tańce szamana 

w towarzystwie dźwięków (bębny, bum bum rurki, kije deszczowe); 

b. Bezpieczeństwo – zajęcia edukacyjno-zabawowe uczące zasad zachowania 

bezpieczeństwa: w domu i na ulicy, szczególnie przechodzenia przez jezdnię  
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i podróżowania rowerem; wielkoformatowe gry planszowe „Bezpieczeństwo dzieci”  

i „Czerwone, żółte, zielone – bezpiecznie przechodzę przez jezdnię”); 

c. Piracka Akademia - czyli mini szkoła żeglarskiej wiedzy: testy szczęścia, celności, 

spostrzegawczości oraz piracko – żeglarskiej wiedzy, morskie giga kolorowanki, 

wędkowanie na niby oraz książkowe opowieści o Kapitanie Gburze; 

d. Potwory i potworki – głośne czytania książek „Pazurzak” oraz „Grufallo”; gra 

planszowa wielkoformatowa oraz zabawy plastyczne „Narysuj potwora” z użyciem 

schematycznych elementów wizerunku potworów oraz kostek do gry. 

2) plenerowe spektakle teatralne: 

a. Szkoła Pana Kleksa- spektakl teatralny o przygodach niesfornego Adasia Niezgódki.  

W interpretacji utworu Jana Brzechwy wystąpił Teatr „Blaszany Bębenek”; 

b. Podróże Baltazara Gąbki -  historia Smoka Wawelskiego, który na polecenie króla 

Kraka wraz z kucharzem Bartłomiejem wyruszył do Krainy Deszczowców, aby odszukać 

porwanego naukowca Baltazara Gąbkę; 

c. Pchła Szachrajka - spektakl teatralny, w lekko kabaretowej interpretacji bajki Jana 

Brzechwy wystąpił Teatr Rozmaitości „Gwitajcie”; 

d. Morskie gadki małej Piratki - pełna humoru historia dziewczynki, której największą 

miłością jest morze i bardzo chce popłynąć zostać żeglarką; 

e. Bezpieczne miasto na wesoło - razem z bohaterem bajki, niepokornym brzdącem 

Bąbelkiem najmłodsi uczyli się podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa  

w mieście 

SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE dla dzieci i młodzieży: 

1) Nieznajomość prawa szkodzi - spotkanie profilaktyczne  z Jakubem Skworzem autorem 

serii książek wyjaśniających dzieciom podstawowe zagadnienia prawne i konsekwencje 

wynikające z jego nieprzestrzegania. Celem spotkania było wyjaśnianie  

i uświadomienie dzieciom, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. 

Książkowa historia o Oskarze, który tak bardzo chciał grać na konsoli, że wykradł tacie 

z portfela dowód osobisty i bez wiedzy rodzica kupił  ją przez Internet. 

2) Jestem bezpieczny - konkurs plastyczny połączony z propagowaniem wiedzy  

o bezpieczeństwie (prace plastyczne uczniów składane  na konkurs poprzedzane były 

rozmową z nauczycielem w szkole zagrożeniach i bezpieczeństwie dnia codziennego  

w czasie epidemii, w Internecie i ruchu drogowym); 

3) Debaty online o problemach społecznych: Tolerancja - dyskryminacja-empatia-agresja 

(rozmowa z udziałem specjalistów i młodzieży o aktualnie obserwowanych aspektach 

dyskryminacji społecznej [narodowość; niepełnosprawność; światopogląd; 

seksualność] oraz problemach rówieśniczej nietolerancji w szkołach. Jej celem była 

wymiana obserwacji i ustalenie możliwych kierunków dialogu i działań edukacyjno-

wychowawczych (np. działań animacyjnych o nadrzędnych celach opartych na 

współpracy różnych grup (założenie, że współpraca sprzyja niezauważalnemu uczeniu 

tolerancji); Mówimy NIE! -żywym prezentom świątecznym (rozmowa z udziałem 

specjalistów- przedstawiciela Fundacji Ogon Do Góry oraz treserki psów o problemie 
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przedmiotowego traktowania zwierząt, które po okresie świątecznym przestają być 

„miłą zabawką" i często są porzucane lub oddawane do schronisk. Celem debaty było 

uświadamianie o  problemie nieodpowiedzialnego traktowania oraz o potrzebach 

ochrony zwierząt. 

SPOTKANIA AUTORSKIE dla dorosłych: 

1) Spotkanie z Tomaszem Bednarkiem - wieczór humoru i zabawy, z wierszem, prozą  

i piosenką w wykonaniu Tomasza Bednarka, aktora (m.in. gwiazdy Serialu „Klan”), 

prezentera telewizyjnego i radiowego. Nie zabrakło autorskich oraz literackich, 

krytycznych ilustracji o kobietach i mężczyznach. Spotkanie zainaugurowało kołobrzeskie 

obchody Dnia Kobiet; 

2) Tułacze Dzieci – spotkanie z dr Małgorzatą Dziewięcką - historia Dzieci Tułaczych – 

polskich sierot, które na skutek carskich zesłań ich rodziców i sowieckich deportacji, 

błąkały się głodne i chore po bezkresach Syberii lub zostały przygarnięte w ramach 

pomocy humanitarnej przez wiele krajów na całym świecie; 

3) Uśmiechnięte oczy Syrii- spotkanie z podróżnikiem Robbem Maciągiem- Syria – był taki 

kraj… – z wielką nostalgią opowiadał Robb Maciąg. Nauczyciel, podróżnik i fotograf 

przemierzył w 2010 r. Jedwabny Szlak – dawną drogę handlową łączącą Chiny z Bliskim 

Wschodem i Europą. Dziś, każdy wie, gdzie leży ten zniszczony wojną kraj, ale czy 

ktokolwiek wie, że żyli tam najbardziej gościnni ludzie na świecie? Nikt nie próbował nas 

napaść, ani okraść, często pogrążaliśmy się w długach… wdzięczności. Mamy różne 

twarze, języki i religie. Bez wiary w dobro podróż była by koszmarem; 

4) Spotkanie z Ałbeną Grabowską - spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki  

z neurolog i autorką wielu powieści obyczajowych, m.in. sfilmowanej, bestsellerowej sagi 

„Stulecie Winnych”. Spotkanie promowało zbeletryzowaną opowieść Ałbeny 

Grabowskiej z dziejów medycyny „Uczniowie Hipokratesa. Doktor Bogumił”. 

JĘZYK POLSKI W CODZIENNYM (U)ŻYCIU. Spotkania ze słowem: 

1) realizowane przez Dariusza Rekosza: 

a. warsztaty literackie –  wykład oraz warsztaty pisania tekstów literackich, które 

wyjaśniały jak należy budować opowieść i w jaki sposób kreować swoich bohaterów by 

przyciągnąć uwagę czytającego; 

b. turniej oraz warsztaty detektywistyczne – zajęcia uczące kojarzenia faktów i logicznego 

myślenia, oparte o detektywistyczną fabułę, uczące różnych technik i sposobów 

szyfrowania wiadomości; 

c. Książkowe tajemnice; Magia słowa - dla małych i dużych - zabawa edukacyjna dotycząca 

języka i literatury. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zagadek, rozsypanek 

tytułowych i ułożenie mega puzzli książkowych oraz prelekcja przedstawiająca 

ciekawostki językowe; 

d. Zakazane książki - spotkanie dla dorosłych. Wykład na temat wolności słowa i działań 

cenzury w różnych okresach historycznych. Szczegóły obostrzeń cenzury zastosowane 

w 30najbardziej znanych książkach świata; 
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e. Dyktando na Miarę - kołobrzeska walka z bykami - sprawdzian znajomości ortografii  

i interpunkcji z nagrodami, przeprowadzony w oparciu o specjalny autorski tekst, 

będący zabawną wariacją znanych fragmentów  literatury polskiej; 

f. terenowa gra detektywistyczna Kołobrzeskie Tajemnice - z nagrodami, łączyła elementy 

marszu na orientację i gry z fabułą połączoną w rozwiązywanie zagadek. Gra autorska 

przygotowana przez animatora i pisarza prowadziła przez ciekawe miejsca Kołobrzegu. 

Gościem specjalnym był podróżnik Arkady Fiedler. 

2) Spotkania z prof. Agnieszką Frączek: 

a. Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie - spotkania dla młodzieży oraz dorosłych 

o najczęściej popełnianych błędach językowych pojawiających się w potocznych  

i medialnych wypowiedziach. O wieloznaczności gwarowej, o odmianie wyrazów i nazw 

miejscowych utrwalonych lokalnie oraz opłacalności poprawnego posługiwania się 

słowem mówionym. 

NARODOWE CZYTANIE 

Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiczne czytanie Balladyny, dramatu Juliusza Słowackiego, 

odbyło się w plenerze -na dziedzińcu Biblioteki. Do wspólnego czytania i interpretacji  

z podziałem na role zaproszeni zostali kołobrzeżanie, w tym członkowie Stowarzyszenia 

Kołobrzeskich Poetów. 

 
 

REGIONALNE CENTRUM KULTURY.  

W Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, w roku 2020 odbyły 

się łącznie 243 imprezy, w których wzięło udział około sto tysięcy osób. Były to między innymi 

koncerty, spektakle, autorskie spotkania, warsztaty, wystawy, filmy, programy artystyczne, 
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festyny, giełdy, kiermasze czy konkursy. Instytucja była też współorganizatorem trzydziestu 

sześciu wydarzeń o charakterze kulturalnym.  

RCK przygotowało oraz opublikowało na kanale YouTube 160 filmów, które obejrzało 

niespełna trzydzieści tysięcy widzów. W mediach społecznościowych  

– facebook.com/rck.kolobrzeg.eu – oferta RCK trafiła do około 270 tys. odbiorców. 

Wyróżnikiem działalności są cykliczne imprezy organizowane od lat przez RCK, które 

można nazwać kulturalną wizytówką Kołobrzegu. W roku 2020 część wydarzeń, ze względu na 

sytuację pandemiczną i obostrzenia sanitarne związane z Covid-19, zostało przeniesionych  

w sferę on-line. Wśród wydarzeń, które pomimo panującej epidemii udało się przeprowadzić 

są: 

1) „RCK Pro Jazz Festiwal”. W 2020 r. odbyła się 11 edycja festiwalu. Przez trzy dni podczas 

6 koncertów zagrało kilkudziesięciu muzyków z Polski oraz z zagranicy. W roku 2020  

ze względu na  pandemię zrezygnowano z części konkursowej, natomiast wyprowadzono 

Jazz na ulice i skwery miejskie. Festiwal odniósł także sukces frekwencyjny, we wszystkich 

koncertach uczestniczyło ponad 3 tys. widzów/melomanów. Stronę internetową 

www.rck.kolobrzeg.eu, odwiedzono ponad 2,5 tys. razy. Do tego należy doliczyć 

kilkadziesiąt  tys. odwiedzin/odsłon informacji o XI RCK Pro Jazz Festiwal na profilu 

facebook, a także liczne relacje w mediach lokalnych i regionalnych; 

2) IX Festiwal Opery i Operetki „Muzyka dla wszystkich”. Dzięki temu festiwalowi 

kołobrzeżanie mogli obejrzeć najsłynniejsze opery oraz operetki z całego świata, 

przygotowane przez wybitnych polskich artystów. W 2020 r. była to opera „ LaTraviata” 

G. Verdiego (pierwsza prezentacja tego dzieła w Kołobrzegu). Drugiego zaś dnia  

w Koncercie Galowym zatytułowanym „Niech żyje bal” w nieco lżejszym repertuarze 

wystąpili artyści i balet Teatru Wielkiego w Łodzi, a także śpiewacy Opery Narodowej  

w Warszawie, Opery Bydgoskiej i Teatru Muzycznego w Łodzi. W wydarzeniu 

uczestniczyło około 2 tys. widzów. Festiwal po raz pierwszy odbywał się w kołobrzeskim 

Amfiteatrze; 

3) XX Międzynarodowy Festiwal ,,Muzyka w Katedrze" (lipiec-sierpień). Międzynarodowy 

Festiwal „MUZYKA W KATEDRZE” 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. Ubiegłoroczny festiwal należał do 

tych, które na długo zapadły w pamięć melomanów, a to za sprawą wyjątkowych 

wykonawców i przepięknego repertuaru: w czasie 5 koncertów usłyszeliśmy 

kilkudziesięciu wykonawców-solistów i członków zespołów, chórów oraz orkiestr. 

Gwiazdami tej edycji festiwalu byli soliści londyńskiej orkiestry Covent Garden Opera oraz 

Avi Avital; 

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. Część  z cyklu odbywała się on-line lub przy ograniczonej widowni ze 

względu na reżim sanitarny. Miały one miejsce także latem. Na scenie plenerowej 
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prezentował się wówczas Wakacyjny Teatralny Elementarz. Nasze propozycje cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja na każdym wydarzeniu; 

5) Koncerty Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojowej. Od wielu lat Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa 

jest stałym punktem muzycznym na scenie plenerowej RCK. Jej koncertów można było 

wysłuchać w lipcu i sierpniu w poniedziałkowe wieczory. Występy kołobrzeskiego bandu 

przyciągnęły liczne grono miłośników dobrej muzyki. W ubiegłym roku KOZ występowała 

8 razy na scenie letniej RCK, a jej koncertów wysłuchało blisko 2, 5 tys. widzów; 

6) Podróże po świecie, od Kaukazu przez Czechy, Turcję, Filipiny aż po Alaskę, pasjonujące 

opowieści, przygody, pokazy filmowe i fotograficzne to najkrótsza wizytówka cyklu 

podróżniczego „Za Horyzontem”, który od lat przyciąga miłośników opowieści z całego 

świata. W ubiegłym roku przygotowanych zostało 7 spotkań w ramach cyklu  

„Za Horyzontem”, część spotkań odbyło się za pośrednictwem internetu on-line, 

7) X RoCK Festiwal. Dnia 21.08.2020 r w kołobrzeskim Amfiteatrze odbyła się jubileuszowa 

edycja festiwalu, w której wystąpili artyści Fisz Emade Tworzywo, Łąki Łan, Noże oraz 

kołobrzeska formacja Magiel. Widownia ograniczona – 990 osób ze względu na zakaz 

organizowania imprez masowych; 

8) „Wielkie kino w małym mieście” – to najkrótsza recenzja jednego z widzów kina DKF 

„Sztorm”, działającego w ramach RCK. To jeden z najdłużej nieprzerwanie działających 

projektów kulturalnych w Kołobrzegu. W ubiegłym roku z tej oferty skorzystało kilka 

tysięcy osób, które obejrzały  49 filmów z całego świata. 

Ponadto w roku 2020 w Regionalnym Centrum Kultury odbył się cykl Kołobrzeskich 

Koncertów Porannych, festiwale adresowane do młodzieży: Artystów Ulicy  

i Dobrych Tonów na scenie plenerowej RCK oraz Strefa Chillout. Działało również Kino 

Plenerowe – weekendowe seanse filmowe na wolnym powietrzu w Porcie Jachtowym i na 

agorze przed stadionem ul. Śliwińskiego. 

Galeria Sztuki Współczesnej, działająca w ramach Regionalnego Centrum Kultury 

zaprezentowała w roku 2020 niżej wymienione wystawy: 

1) Grupa Kołobrzeg - Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg powstało w 2003 roku. 

Jego członkowie to zarówno osoby z wykształceniem plastycznym, jak i malujący  

z potrzeby serca, członkowie innych związków twórczych - ci wszyscy, którzy przywiązują 

ogromną wagę do rozwoju kulturalnego, swoim działaniem, zaangażowaniem, dziełami 

z różnych dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, grafiki, rzeźby oraz fotografii; 

2) Percepcja Koła – jedyna wystawa w Europie, a może nawet na świecie, w której wszystkie 

prezentowane prace są w okręgu. Artyści biorący udział w wystawie: Alicja Rekowska, 

Karol Bąk, Tomasz Sętowski, Zbigniew Seweryn, Tomasz Alen Kopera, Marcin 

Kołpanowicz, Leszek Sokół, Jan Stokfisz, Michał Powałka, Krzysztof Powałka, Dariusz 

Miliński, Maja Borowicz, Daniel Pielucha, Graszka Paulska, Zofia Błażko, Dariusz Ślusarski, 

Jarosław Jaśnikowski, Iwo Birkenmajer, Anna Wypych, Grzegorz Stec, Łukasz Jaruga, 

Edward Szutter, Jacek Szynkarczuk, Katarzyna Adamiak Jaśnikowska, Roch Urbaniak, 

Mira Skoczek-Wojnicka, Aleksandra Prusinowska, Waldemar Marszałek, Marzena 

Machaj, Mariusz Krawczyk, Mariola Jaśko, Anna Jagodova, Zabigniewe Hinc, Andrzej 
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Gosik, Arkadiusz Dzielawski; 

3) Daniel Pielucha, Nadrealizm Polski; 

4) Marca Schagall, Litografia – wystawa, którą GSW pokazała jako pierwsza w Polsce; 

5) Zygmunt Jasnoch, Malarstwo; 

6) Olgierd Szerląg, wystawa w 100 rocznicę urodzin. Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg rok 

2020 został ustanowiony rokiem Olgierda Szerląga, który od 1960 roku mieszkał i tworzył 

w Kołobrzegu. Uprawiał twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego, mozaiki 

monumentalnej, grafiki użytkowej i medalierstwa z metaloplastyką. Był rzeczoznawcą 

sztuki współczesnej powołanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

 
 

Działanie promocyjne. 

  Oszacowano, że promocja Kołobrzegu zamknęła się w ekwiwalencie na poziomie  

26 536 771,00 zł, przy wydatkowaniu środków z budżetu Miasta Kołobrzeg w wysokości  

550 000,00 zł. To 23 064 informacje, których zasięg to 949 277 043, czyli blisko miliard odsłon. 

  Wakacje 2020 r. to ostatni raz, gdy Miasto promowane było logiem Klimatycznego 

Kołobrzegu. Wprawdzie było ono już uzupełnione o hasło nawiązujące do nowej marki: 

Kołobrzeg Na: Lato, ale to był ostatni sezon z Klimatycznym Kołobrzegiem. W 2021 roku 

wszystkie działania promocyjne wyznaczać będzie strategia Re: Generacji, wprowadzona  

16 października 2020 r. 

  Miasto Kołobrzeg z nową marką, z nowym logo i hasłem promocyjnym. Nowa 

strategia ma promować Kołobrzeg jako miasto regeneracji, zarówno w aspekcie fizyczno 

-psychiczno-duchowym, jak i odnowy samego miasta w kontekście prowadzonych inwestycji.  

 Nowa strategia promocyjna sukcesywnie będzie wdrażana we wszystkich obszarach 

komunikacyjnych miasta. Strategia Miasta opracowana została przez agencję Eskadra z 

Krakowa, a identyfikację przygotowała agencja River Wood z Poznania. W ramach prac nad 

strategią przeprowadzono badania wśród mieszkańców Kołobrzegu i turystów. 
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Regionalne Centrum Kultury w roku 2020 realizowało następujące działania promocyjne: 

1) Cykl wirtualnych spacerów na przełomie marca i kwietnia z hasłem „Kołobrzeg na was 

czeka”, który był publikowany na profilu FB, z których tylko pierwszy ze spacerów osiągnął 

zasięg blisko miliona wyświetleń; 

2) Zawarcie rocznej umowy z telewizją TVN na codzienną, co najmniej trzykrotną, emisję 

obrazu z kamery zainstalowanej na latarni morskiej; 

3) Zawarcie kwartalnej umowy z telewizją POLSAT na codzienną, co najmniej trzykrotną, 

emisję obrazu z kamer wspartą kampanią billboardową; 

4) Maj – włączenie się w społeczną kampanię mającą na celu ratowanie polskiej turystyki, 

wsparcie działań internetowych kampanią outdoorową – tu także komunikując się hasłem 

„Kołobrzeg na was czeka” – Kołobrzeg pojawił się na 56 billboardach w całej Polsce (m.in.: 

Wrocław, Katowice, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Gorzów Wielkopolski). 

Komunikat ten wzmocniony został podcastami i spotami reklamowymi w radiu TOK FM; 

łącznie 6 podcastów z udziałem zaproszonych gości, wspartych kampanią sportową  

na antenie radia i portalu; 

5) Przed sezonem wakacyjnym rozpoczęto intensywną kampanię telewizyjną z hasłem 

Kołobrzeg Na:Lato. Hasło stało się pomostem pomiędzy tym co było, a tym co miało 

nastąpić. Sposób zapisu hasła nawiązywał już bowiem do nowej strategii promocji i marki 

miasta Kołobrzeg Re:generacja. Kołobrzeg był obecny na kanałach TVN24, TVN24 BiŚ, 

POLSAT, POLSAT News; 

6) Obecność Kołobrzegu w telewizji rozpoczęła się pod koniec maja i trwała do początku lipca 

na antenie TVN i Polsat, z przekazem w pasmach społecznych jak również z billboardami 

sponsorskimi. To ponad 854 emisje telewizyjne na kanałach głównych obu stacji, jak 

również kanałach tematycznych. Komunikacja została wzmocniona  pojawiając się 

cyklicznie na antenie z programami realizowanymi z Kołobrzegu, gdzie były przedstawiane 

walory Kołobrzegu, jak i zalety płynące z wypoczynku w naszym mieście. To między innymi: 

Dzień dobry Wakacje TVN i Telewizji Republika; 

7) Zostało zrealizowanych 5 programów telewizyjnych, 2 radiowe oraz internetowe wydanie 

Onet Rano w podróży; dwukrotnie także serie podcastów w radiu TOK FM; 

8) Równolegle była realizowana kampania w Internecie, miała miejsce współpraca przy 

kampaniach odsłonowych zarówno z Onetem, jak i portalami z wielkopolskim i lubuskim;  

9) Z GK24.pl zrealizowano cykl odcinków o możliwościach spędzania wolnego czasu  

na rowerze w Kołobrzegu i okolicach. Materiał był dodatkowo promowany  

w województwie lubuskim i wielkopolskim; 

10)  Nawiązano szeroką współpracę nie tylko z mediami ogólnopolskimi, ale również  

z redakcjami lokalnymi. Były przesyłane newslettery oraz gotowe artykuły prasowe  

z relacjami fotograficznymi do zamieszczenia przez redakcję. Ta forma spowodowała 

szereg nieodpłatnych publikacji; 
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11) Odbyły się Mistrzostwa Polski w Kiteboardingu, dzięki którym Kołobrzeg gościł czołowych 

zawodników tej dyscypliny; 

 
12) Strefa Chilloutu zlokalizowana w Porcie Jachtowym okazała się dobrym rozwiązaniem  

w okresie pandemii. To był cykl 8 koncertów w każdą niedzielę; 

 
 

13) Po trzech latach przerwy powrócił do Kołobrzegu Jarmark Solny. Został zlokalizowany  

w centrum miasta przy ulicach: Narutowicza, Ratuszowej i Armii Krajowej wokół Skweru 

Miast Partnerskich. Przez dwa tygodnie, w terminie od 22 sierpnia do 6 września, 

zaprezentowało swoje wyroby ponad 30 wystawców. Wśród nich znaleźli się producenci 

wyrobów spożywczych, potraw regionalnych, sprzedawcy produktów delikatesowych 

takich jak np. bakalie, miody, słodycze, produkty cukiernicze, czy producenci wyrobów 

rękodzielniczych i artystycznych. 
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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, przyznała w 2020 roku 9 rocznych 

stypendiów oraz 9 nagród na łączną kwotę 45 800,00 zł za osiągnięcia uzyskane w 2019 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. 

 
Uroczystość ogłoszenia stypendystów i laureatów nagród artystycznych przyznanych przez Prezydent Miasta 

Kołobrzeg za osiągnięcia uzyskane w roku 2019  - styczeń  2020 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 2020 zaplanowano dofinansowanie 35 wydarzeń łącznie z imprezami 

patriotycznymi. Jednak, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i wprowadzonymi 

obostrzeniami sanitarnymi w kraju, szereg imprez kulturalnych i patriotycznych zostało 

odwołanych bądź odbyły się w znacznie ograniczonym zakresie. Łączne dofinasowanie 

wydarzeń kulturalno – patriotycznych wyniosło 89 737,79 zł.  
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Zrealizowane zadania to m.in. gala Organizacji Samorządowych „Kołobrzeska Róża 

Wiatrów”, XV Regionalny Przegląd Jasełek „Idą kolędnicy”, Narodowe Czytanie. Ponadto 

dofinansowano wydanie płyty live Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojowej, bajek dla dzieci  

i dorosłych „Muszelka” autorstwa Małgorzaty Drzewieckiej, książki pt. „Stulecie zaślubin Polski 

z morzem 1920 – 2020” kmdr. por. w st. spocz. Józefa Wąsiewskiego, katalogu do wystawy 

prac Olgierda Szerląga z okazji rocznicy 100-lecie urodzin, a także audiobooka autorstwa Miry 

Urbaniak „Osobisty Poczet Ludzi Morza”. 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA KOŁOBRZEG  

W 2020 r. zakończono realizację „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 

Kołobrzeg na lata 2016-2019”, przyjętego Uchwałą Nr XVII/219/16 Rady Miasta Kołobrzeg  

z dnia 1 marca 2016 r. 

W czerwcu 2020 r. zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), przygotowano sprawozdanie dla Rady Miasta 

Kołobrzeg z realizacji programu w dwóch ostatnich latach. 

Program zgłoszono w czerwcu 2020 r. do Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd 

dla Dziedzictwa”, nagradzającego gminy za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego 

programu opieki nad zabytkami. 

W 2020 r. przystąpiono do przygotowania gminnego programu opieki nad zabytkami na kolejne 

4 lata. Zgodnie z opinią powołanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg zespołu ds. ochrony  

i opieki nad zabytkami, nowy program jest kontynuacją poprzedniego. Ustalono w nim te same 

cele priorytetowe oraz kierunki działań. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta 

Kołobrzeg na lata 2021-2024” przyjęto Uchwałą Nr XXXI/437/20 Rady Miasta Kołobrzeg z 30 

grudnia 2020 r., która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. 

SPORT I REKREACJA 

POLITYKA KULTURY FIZYCZNEJ  

Miasto Kołobrzeg zobowiązane jest, we współpracy z organami administracji rządowej 

i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, do tworzenia warunków prawno 

-organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju kultury fizycznej, a dodatkowo  

we współdziałaniu z  klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej i ich 

związkami, do organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia 

odpowiednich warunków materialno-technicznych do jej rozwoju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 

10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy 

także 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 zakresie wspierania kultury fizycznej, należy również 

wymienić: ,,Strategię Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020” - m.in. cel strategiczny: 

„Dążenie do budowania wzajemnego zaufania, umacnianie kapitału społecznego”; ustawę z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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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 przy tym 

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 2020 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 16 zawodników w 6 dyscyplinach sportowych. Wysokość 

miesięcznego stypendium uzależniona była od sukcesu sportowego i wynosiła od 200,00  

do 400,00 zł/m-c. Łącznie na ten cel wydatkowano: 46.500,00 zł. W gronie osób wyróżnionych 

nagrodą Prezydenta Miasta Kołobrzeg znalazło się 10 osób, którym przyznano nagrody  

w kwocie od 800,00 – 2.500,00 zł na łączną kwotę: 13.100,00 zł. 

DOTACJE CELOWE NA ROZWÓJ SPORTU W GMINIE MIASTO KOŁOBRZEG  

Na podstawie uchwały nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto 

Kołobrzeg dotacje na łączną kwotę 3 368 000,00 zł przyznano 23 klubom sportowym. 

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. 

INFRASTRUKTURA SPORTOWO – REKREACYJNA  

Kultura fizyczna to również utrzymanie i doposażanie obiektów sportowo  

– rekreacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg. 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, Halę Milenium, Salę Rycerska, Halę Łuczniczka, lodowisko, salę fitness, salę 

sportów walki, salę taneczną, Salę Zabaw Piotruś, siłownię,  stadion piłkarski, strzelnicę 

sportową, tory łucznicze, klub bilardowy. 
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W ramach budżetu obywatelskiego przy kompleksie Milenium utworzona została 

również wypożyczalnia rowerów integracyjnych ,,Kołobrzeg bez barier”. 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 w czasie 

asystowania. 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.  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oprócz zarządzania infrastrukturą sportową jest 

odpowiedzialny również za kołobrzeskie plaże. W celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańców oraz przyjeżdzających turystów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji skorzystał  

z programu INTERREG VA na walkę z koronawirusem otrzymując prawie 200 tys. na realizację 

projektu ,,Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Euroregionu Pomerania  

w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19”. Pieniądze zostały przeznaczone  

na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, jak i turystów  korzystających  

z kołobrzeskich plaż i kąpielisk. W ramach wsparcia MOSIR zakupił niezbędne środki ochrony 

osobistej dla ratowników wodnych, materiały medyczne, myjki ciśnieniowe, urządzenia  

i środki do dezynfekcji rąk. Stała obsada ratownicza stanowisk strzeżonych wzmocniona 

została dodatkowym personelem medycznym, posiadającym kwalifikacje i uprawnienia do 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uzupełnieniem projektu było przeprowadzenie 

na terenie Euroregionu POMERANIA działań promocyjno – informacyjnych, z udziałem 

partnera niemieckiego – Stowarzyszenia Parku Regionalnego Barnimer Feldmark, na temat 

zasad dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego wprowadzonego w związku z pandemią 

koronawirusa. Dzięki wsparciu z Programu Interreg VA na walkę z COVID 19 Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu był w stanie zapewnić środki ochrony osobistej pracownikom 

i ratownikom oraz umożliwić bezpieczne korzystanie mieszkańcom i turystom z kołobrzeskich 

plaż w sezonie letnim.   

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  przy wykorzystaniu środków finansowych  

z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, zrealizował projekty, w których głównym celem 

realizowanego programu w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich  był bezpieczny 
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wypoczynek oraz czynny, liczny udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. 

Program sprzyjał podnoszeniu sprawności fizycznej, utrwalaniu nawyku aktywnego  

i bezpiecznego  spędzania wolnego czasu, integracji oraz nawiązywaniu przyjaźni. Oparty 

został na kilku wybranych dyscyplinach sportowych oraz na zajęciach ogólnousprawniających 

oraz zabawach rekreacyjnych. W projekcie "Ferie z MOSiRem Zimowo Aktywnie Zdrowo" 

wzięło udział około 1300 dzieci i młodzieży, natomiast w projektach wakacyjnych p.n. 

"Osiedlowe Lato w Mieście" oraz "Aktywny Kołobrzeg" ilość uczestników (dzieci , młodzieży  

i osób dorosłych) wyniosła około 1200 osób (mniejsza liczba wynika z ograniczeń liczbowych 

wprowadzonych przez obostrzenia COViD) . Zarówno w okresie ferii zimowych, jaki i  wakacji 

letnich organizowane są zimowisko oraz półkolonie, w których uczestniczą dzieci zapisywane 

przez rodziców lub opiekunów oraz podopieczni instytucji MOPS. 

Do ważniejszych imprez sportowo - rekreacyjnych współorganizowanych lub 

zorganizowanych przez MOSiR w 2020 r. należały:  

Lp. Wyszczególnienie  Termin 
Ilość 

uczestników 

1. 
Mecz towarzyski  piłki siatkowej kobiet : Chemik Police – Pałac 

Bydgoszcz 
11.01.2020 500 

 Orkiestrowe Granie w Milenium - WOŚP 12.01.2020 500 

2. 
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w 

Siatkówce Plażowej  
młodzik/młodziczka, kadet/kadetka, junior/juniorka 

19/20/21.06.2020 300 

3. 
XX Młodzieżowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. W. 

Klęsk 
01/02/03/04/05.07.20

20 
500 

4. 
Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w 

Siatkówce Plażowej 
06/07/08.07.2020 160 

5. Pikniki sportowo – rekreacyjne:  Osiedlowe Lato w Mieście 
04.07, 18.07, 01.08, 
15.08, 29.08, 12.09 

850 

6. 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne : Aktywny Kołobrzeg – Skwer 

Pionierów 

Lipiec, Sierpień: w 
każdy wtorek, środa, 

czwartek 
400 

7. Impreza sportowo – rekreacyjna : Rowerem po zdrowie 17.07.2020 35 

8. 
Grand Prix Polski w Siatkówce Plażowej - Plaża Open Kołobrzeg 

2020 
31.07 - 1/2.08.2020 150  

9. Turnieje, zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 14.07 - 28.08.2020 1500 

10. Sztanga na molo - Turniej w wyciskaniu sztangi leżąc 22.08.2020 150 

11. Bieg – Kołobrzeska Mila Morska 01.10.2020 35 

12. Towarzyski mecz piłki nożnej mężczyzn U 19 Polska - Dania 08.10.2020 300 

13. Turniej mini piłki nożnej 2 na 2 z okazji Święta Niepodległości 14/15.11.2020 100 

14. 
W zdrowym ciele zdrowy duch – Turniej mini piłki nożnej 2 na 2 

oraz turniej w halowej piłce nożnej 
 3 na 3 z okazji  102 rocznicy Święta Niepodległości 

14/15.11.2020 150 

15. Wirtualny Kołobrzeski Bieg Mikołajkowy 04/06.12.2020 50 
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Warto zaznaczyć, iż Grand Prix Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej PLAŻA OPEN 

KOŁOBRZEG 2020 organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 

otrzymał tytuł najlepszego turnieju w Polsce. Zmagania finałowe transmitowane były na żywo 

na kanale TVP SPORT, a kampania promocyjna odbywała się m.in. na portalu ONET.PL oraz  

w Przeglądzie Sportowym. 

WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  

I REKREACJI 

W 2020 roku MOSiR w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkował  kwotę 342 069,92 zł, 

która została przeznaczona na: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatkowana 

kwota [zł] 
Opis zadania 

1 
Przebudowa systemu sprzedaży w 
recepcji basenowej wraz z 
wymianą szafek basenowych 

85 172,58 

Modernizacja systemu sprzedaży na recepcji 
basenowej wraz z zakupem szafek basenowych 
(60 szt.) wyposażonych w zamki 
elektromagnetyczne transponderowe (120 szt.). 

2 
Przebudowa systemu klimatyzacji 
pokoi hotelowych 

68 250,99 
W ramach realizowanego zadania zamontowano 
urządzenia klimatyzacyjne wewnętrzne w ilości 
12 szt. 

3 
Budżet Obywatelski "Kołobrzeg 
bez barier - rowery dla 
wszystkich" 

144 849,60 

W ramach realizacji zadania z Budżetu 
Obywatelskiego zostały zakupione: 4 szt. 
rowerów typu tandem, 4 szt. rowerów 
trójkołowych, 4 szt. przystawek do wózków 
inwalidzkich, 2 szt. napędów elektrycznych do 
wózka inwalidzkiego. 
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4 Odkurzacz basenowy 13 618,38 
Zakupiono odkurzacz basenowy Dolphin Wave 
100 (1 szt.) do utrzymania czystości niecek 
basenowych. 

5 
Drzwi ppoż. (przy siłowni i na I 
piętrze) 

30 178,37 
Zakupiono i zamontowano 2 pary drzwi ppoż. 
(przy siłowni i na I piętrze) celem zapewnienia 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

OGÓŁEM 342 069,92   

POLITYKA SPOŁECZNA 

POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Pomoc społeczna stanowi istotny obszar związany z funkcjonowaniem 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 te określa ustawa o pomocy społecznej, ale system pomocy 

wymaga realizacji jednocześnie zadań wynikających z innych aktów prawnych, m.in. ustawy o 

świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2020 roku działania z zakresu pomocy społecznej 

koncentrowały się na następujących obszarach:  

1) system finansowego wsparcia rodzin; 

2) likwidacja barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych  

i starszych; 

3) reintegracja społeczna i zawodowa; 

4) ograniczanie skutków bezdomności; 

5) stymulacja zmian funkcjonowania rodziny. 

W roku 2020 realizacja wszystkich zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kołobrzegu była znacznie utrudniona w związku z epidemią covid 19. Sytuacja ta ograniczyła 

możliwość kontaktu z klientami Ośrodka, poważnie ograniczyła, a nawet uniemożliwiła 

przeprowadzenie niektórych działań w sferze pracy socjalnej. Jednak żadna osoba wymagająca 

pomocy, np. w postaci usług opiekuńczych, schronienia, świadczeń pieniężnych nie została jej 

pozbawiona.   

Jednocześnie od połowy marca 2020 r. przez 7 dni w tygodniu Ośrodek prowadził  

(i prowadzi nadal) miejski telefon alarmowy, na który zgłaszają się osoby i rodziny 

przebywające w kwarantannie lub w izolacji oraz osoby starsze, niesamodzielne, samotne, 

który wymagają 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.  
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Wydatki finansowe MOPS w 2020 roku wynosiły 71 256 679,91 zł, w tym najwięcej 

wydatkowano w zakresie świadczeń klasyfikowanych jako rodzina, na które przeznaczono 

ponad 54,4 mln zł. Tak jak w ubiegłych latach, istniało kilka źródeł finansowania MOPS-u, które 

ujęto w poniższej tabeli: 

Źródło finansowania Kwota 

Budżet państwa 56 548 352,55 

Budżet Miasta 14 278 538,75 

Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny) 429 788,61 

Źródło: opracowanie własne.  

W 2020 roku pomocą społeczną objęto łącznie 945 rodzin, zamieszkujących  

na terenie Kołobrzegu, w skład których wchodziło 1608 osób. Warto wskazać, iż 852 rodziny 

skorzystały ze wsparcia w formie pomocy finansowej i pomocy w naturze. Natomiast 

najbardziej liczną grupę beneficjentów pomocy społecznej stanowiły gospodarstwa 

jednoosobowe, gdyż w roku 2020 uwzględniono 635 takich rodzin. Główne powody udzielenia 

wsparcia wskazano w tabeli, jednakże należy zaznaczy, iż dominującymi przyczynami w tym 

zakresie w 2020 roku były oprócz ubóstwa,  długotrwała choroba i niepełnosprawność. Główne 

przyczyny objęcia pomocą społeczną przedstawia poniższa tabela: 

Przyczyna Liczba rodzin objęta pomocą* 

Ubóstwo 539 

Długotrwała lub ciężka choroba 406 

Niepełnosprawność 383 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

270 

Bezrobocie 163 
* powodem przyznania pomocy mogło być równoczesne wystąpienie kilku przesłanek 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej (własnych i zleconych) realizowanych przez 

MOPS ustala się prawo do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Świadczenia pieniężne 

obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków, co uwarunkowane jest spełnieniem określonego 

w przepisach kryterium dochodowego. Pierwszy rodzaj to zasiłki celowe, przyznawane dla 

zaspokojenia konkretnej potrzeby bytowej (zakup żywności, odzieży, opłaty mieszkaniowe 

itd.). Drugi - zasiłki okresowe - wypłacane są z powodu występowania dysfunkcji 

ograniczającej samodzielne funkcjonowania i utrzymanie się rodziny, np. z powodu 

bezrobocia, niepełnosprawności itd. Zasiłki stałe to pomoc dla osób niezdolnych do pracy  

ze względu na niepełnosprawność lub wiek. Łączna kwota wypłaty świadczeń pieniężnych  

z zakresu pomocy społecznej wyniosła ponad 7,6 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 społecznej wraz  

z wydatkowaną kwotą przedstawia poniższa tabela: 

Forma pomocy Liczba osób objęta pomocą Kwota świadczeń 

Zasiłki celowe  936 1 159 887 

Zasiłki stałe  185 1 055 004 

Zasiłki okresowe 650     726 282 

Źródło: opracowanie własne. 
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Świadczeniem pieniężnym jest pokrycie kosztów pobytu osoby niesamodzielnej  

w domu pomocy społecznej określonego typu. W roku 2020 w domach pomocy społecznej 

przebywało 148 kołobrzeżan. Gmina Miasto Kołobrzeg dofinansowywała lub finansowała 

pobyt w domach pomocy społecznej 138 osób. Łączne wydatki na ten cel to kwota 4,5 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  4 523 rodziny posiadające dzieci do 18 roku życia.  

Na wypłatę 77 701  świadczeń przeznaczono prawie 38,5 mln zł.  

W 2020 roku wsparciem w zakresie Programu „Dobry start” objęto 3.169 rodzin,  

a świadczenia wypłacono na rzecz 4.247 dzieci. Koszt realizacji tego Programu w 2020 roku 

wyniósł w przybliżeniu 1,3 mln zł.  

Kolejną formę pomocy stanowiły świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla  

285 rodzin, a łączne wydatki związane z wypłatą 3.910 świadczeń wyniosły ponad  

1,7 mln zł. 

Ponadto realizowano także świadczenia rodzinne, których łączny koszt wypłaty wynosił 

prawie 10,9 mln zł. Zestawienie wybranych wydatków na świadczenia rodzinne w 2020 roku 

przedstawia poniższa tabela (wybrane świadczenia rodzinne): 

Rodzaj świadczenia rodzinnego Liczba świadczeń Kwota 

Świadczenia pielęgnacyjne 2 594 4 666 366 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 20 655 2 452 766 

Zasiłki pielęgnacyjne 9 130 1 962 411 

Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowo w ramach zadania własnego Gminy Miasto Kołobrzeg, jakim jest polityka 

prorodzinna, od 1 lipca 2019r. realizowana jest wypłata jednorazowej  zapomogi finansowej z 

tytułu urodzenia się dziecka - tzw. „Kołobrzeskie becikowe” .  Wydatki poniesione z tego tytułu 

w 2020 roku stanowiły kwotę 110 tys. zł i obejmowały wypłatę 220 świadczeń w kwocie 500,00 

zł na dziecko.  

Następną formę wsparcia stanowiła wypłata 4627 dodatków mieszkaniowych,  

na które przeznaczono kwotę ponad 977 tys. zł. W roku 2020, podobnie jak w roku ubiegłym, 

najwyższy poziom wsparcia otrzymały rodziny zamieszkujące w lokalach należących  

do miejskiego zasobu mieszkaniowego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był odpowiedzialny również za pomoc materialną 

o charakterze socjalnym, przyznawaną w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku 

szkolnego. W roku 2020 przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego dla 39 uczniów. 

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego przyznawano z kolei zasiłek szkolny - w roku 2020 przyznano 5 takich zasiłków. 

Łączna kwota wydatków związana z realizacją tego zadania wyniosła 35 885,77 zł. 

Świadczeniem niepieniężnym pomocy społecznej są m.in. usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne, świadczone w miejscu zamieszkania, tymczasowy pobyt osoby bezdomnej w 

schronisku oraz praca socjalna.   
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Istotne miejsce w tej grupie świadczeń zajmują usługi opiekuńcze, którymi w 2020 r. 

objęto 166 osób – w zdecydowanej większości osób w wieku 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 2020 r. liczba 

godzin świadczonych usług wyniosła 30 936. 

 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 (13 osób)  i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

niesamodzielnych (podologicznych – 3 osoby   i psychologicznych – 4 osoby), 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. Docelowo do 2022 roku planuje 

się objąć teleopieką  20 mieszkańców miasta, w 2020 roku z teleopieki skorzystało 5 osób. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz teleopieka 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 i obejmuje 

umożliwienie im dostępu do pomocy psychologicznej, szkoleń i doradztwa prawnego oraz 

opieki wytchnieniowej. W 2020 roku wsparciem objęto 25 opiekunów faktycznych, skorzystali 

oni z następujących form wsparcia: wsparcie psychologiczne –  14 osób, doradztwo prawne  

– 15 osób, warsztaty w zakresie fachowej opieki nad osoba zależną – 2 grupy (łącznie  15 osób) 

po 30 godzin zajęć dla każdej grupy.  

Kolejną formą społecznego wsparcia rodziny jest instytucja asystenta rodziny. W jej 

zakresie asystenci rodziny podjęli pracę z 37 rodzinami, w których przebywało 89 dzieci. 

Wiodącym celem w pracy asystentów było podniesienie umiejętności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wzmocnienia więzi pomiędzy 

rodzicami a ich dziećmi. Warto również uwzględnić wydatki związane z finansowaniem 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Łącznie w 2020 roku w pieczy zastępczej 

przebywało 97 dzieci, natomiast kwota wydatków dotyczących umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej wynosiła 558 813,68 zł. 

W zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej kontynuowano 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 jest 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. 
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Grupę docelową stanowią mieszkańcy Kołobrzegu w wieku aktywności zawodowej 

pozostający bez zatrudnienia z grupy osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym, którzy realizują indywidualną ścieżkę reintegracji opartą na kontrakcie 

socjalnym. W 2020 roku w ramach projektu realizowanych było  40 kontraktów socjalnych.  

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego odnotowano niewielkie opóźnienie w realizacji 

zadań projektowych, w związku z tym termin zakończenia realizacji projektu wydłużono  

do 31.03.2021 roku. 

Ważnym zadaniem w 2020 r. były działania na rzecz ograniczania skutków 

bezdomności, w tym prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni. Schronisko 

zapewniało osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi 

ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 

samodzielności życiowej. Z pobytu w Schronisku w 2020 r. skorzystało 31 osób, w tym 7 kobiet 

(w tym 1 dziecko) i 24 mężczyzn ( w tym 1 dziecko).  

Zadaniem Ogrzewalni jest umożliwienie osobom bezdomnym interwencyjnego, 

bezpiecznego pobytu w ogrzewanych pomieszczeniach w miesiącach I – IV i X – XII (w roku 

2020, z powodu zagrożeń epidemicznych funkcjonowanie ogrzewalni wydłużono do 15 maja). 

Z tej formy wsparcia w skali roku 2020 skorzystały 64 osoby, w tym 44 kołobrzeżan i 20 osób 

spoza Kołobrzegu. 

Z pobytu w Mieszkaniu chronionym, oferującym pomoc w przygotowaniu  

do samodzielnego życia w 2020 roku korzystała jedna osoba. W związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego od maja mieszkanie stanowi punkt izolacyjny dla osób bezdomnych przed ich 

przyjęciem do Schroniska lub przed umieszczeniem w domu pomocy społecznej. Z pobytu  

w izolatce do końca roku skorzystało 5 osób bezdomnych oczekujących na miejsce w domu 

pomocy społecznej. 

W roku 2020 ze wsparcia w postaci pracy socjalnej skorzystało 651 rodzin. Praca  

z rodzinami ukierunkowana była na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej zdolności 

samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna to także działania 

skierowane do różnych grup w społeczności lokalnej, realizowane w postaci projektów 

socjalnych. W 2020 r. wskazać należy projekty socjalne: 

1) „Śniegowiec” - udzielanie pomocy w okresie zimowym osobom bezdomnym, które nie 

wyrażają  zgody na pobyt w Schronisku. 

2) „Nie jesteś sam” – świąteczna pomoc, dostarczenie dań wigilijnych osobom starszym, 

samotnym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym. 

3) „Mama i ja” (IV edycja) – działania adresowane do matek samotnie wychowujących 

dzieci w celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych. 

4) „Polskie tradycje świąteczne” – beneficjentami projektu były osoby bezdomne 

przebywające w Schronisku oraz Ogrzewalni, które wspólnie przygotowały dla siebie 

potrawy świąteczne w okresie świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia. 

 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 
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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, które wydawane są  

w magazynie SEZAM.  W 2020 roku pomoc żywnościową realizowano w okresie I – VIII,  

a skorzystało z niej 469 kołobrzeskich rodzin (889 osób w rodzinach).  Łącznie wydano około 

38 ton żywności.  

Mimo różnorodnych działań podjętych w obszarze pomocy społecznej w 2020 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 2020. Przydatne informacje  

o poszczególnych programach i projektach znajdują się również na stronie internetowej 

Ośrodka. 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 

2017-2020 dotyczy funkcjonowania miasta w sferze społecznej. Obowiązek jej opracowania 

wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dokument 

określa trzy cele strategiczne:  

1) Interdyscyplinarne wspieranie osób i rodzin umożliwiające pełny udział w życiu 

społecznym. 

2) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.  

3) Stwarzanie warunków do rozwoju potencjału społeczności lokalnej.  

Realizacja Strategii opiera się na realizacji m.in. działań statutowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, realizacji miejskich programów w zakresie wspierania 

rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania bezdomności, rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi. Monitoring Strategii i sporządzenie raportu monitorującego obejmuje więc 

głównie analizę danych wskazanych w dokumentach sprawozdawczych z realizacji programów 

(których znaczną część 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, 
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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 również 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 2020 roku była to uchwała nr XVII/255/19 z dnia 18 grudnia 

2019 roku. Działania obejmują dwa obszary: 

OBSZAR I: Zwalczanie narkomanii. W ramach obszaru: 

1) Udzielono dotacji celowej w kwocie 13 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia Stanomino - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia w Kołobrzegu na realizację oferty terapii dla osób uzależnionych od 

narkotyków oraz ich rodzin. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia posiada podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na 

świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzależnienia od alkoholu  

i współuzależnienia. W ramach terapii w okresie 2020 roku przyjęto 6 pacjentów. Zgodnie 

z przedstawionym sprawozdaniem z dotacji dodatkowo sfinansowano następujące 

działania: 

a. 6 sesji diagnostycznych, 

b. 68 sesji terapii indywidualnej, 

c. 2 sesje mikroedukacji. 

Pacjenci Poradni mogli korzystać z zajęć fakultatywnych pozwalających  

na urozmaicenie i uatrakcyjnienie oddziaływań terapeutycznych, co istotnie wzmacnia efekty 

terapii. 

2) Zlecono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zorganizowanie  

10 – dniowej półkolonii z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno - profilaktycznym 

dla 23 dzieci w wieku 6 – 13 lat, podopiecznych MOPS w Kołobrzegu. Kwota zlecenia to 

19 300,00 zł. W okresie od 6 lipca do 17 lipca oraz 20 lipca – 31 lipca dzieci z grupy 

docelowej uczestniczyły w zajęciach, których celem było: 
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a. integracja, nawiązanie przyjaźni, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa oraz 

przynależności do grupy, 

b. kształtowanie zdolności do konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, nauka 

asertywności i umiejętności komunikowania się, 

c. podnoszenie sprawności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia i spędzania 

czasu wolnego, zwłaszcza u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

d. nauka odreagowania napięć emocjonalnych i uczenie się nowych sposobów 

zachowań poprzez różnorodne formy aktywności, 

e. poznawanie swoich mocnych i słabych stron, 

f. rozwijanie zainteresowań uczestników. 

3) Przekazano do planów finansowych placówek oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg następujące środki: 

a. Szkoła Podstawowa nr 1:  5 260,00 zł, 

b. Szkoła Podstawowa nr 3: 19 090,00 zł, 

c. Szkoła Podstawowa nr 4:  9 500,00 zł, 

d. Szkoła Podstawowa nr 5:  6 980,00 zł, 

e. Szkoła Podstawowa nr 6:  5 000,00 zł, 

f. Szkoła Podstawowa nr 7: 22 340,00 zł. 

Celem była realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych. 

4) Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup testerów narkotyków Nark II w 

kwocie 2 520,00 zł. 

5) Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu przekazano dotację celową na realizacje 

zadania pod nazwą „Pracownia multimedialna” w wysokości 12 000,00 zł. W ramach 

zadania w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku grupa 15 dzieci przez 192 godziny 

budowała własne etiudy filmowe, realizowali nagrania i uczyli się podstaw obsługi 

otwartych programów do obróbki audio/video. Wynikiem było powstanie 

pełnometrażowego filmu, którego premiera miała miejsce 26 czerwca 2020 r. 

OBSZAR II: Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W zamach obszaru zrealizowano między innymi: 

1) Udzielono dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia w Stanominie na rzecz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia w Kołobrzegu na realizację oferty terapii dla osób uzależnionych od 

narkotyków oraz ich rodzin. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia posiada podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na 

świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzależnienia od alkoholu  

i współuzależnienia. W ramach terapii w okresie 2020 roku przyjęto 6 pacjentów. Zgodnie 

z przedstawionym sprawozdaniem z dotacji dodatkowo sfinansowano następujące 

działania: 

a. 6 sesji diagnostycznych, 

b. 85 sesji terapii indywidualnej, 
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c. 1 sesję mikroedukacji, 

d. 12 godzin superwizji zespołu terapeutycznego, 

e. 10 godzin konsultacji, kompleksowego badania, psychologa klinicznego wraz  

z opinią. 

Pacjenci Poradni mogli korzystać z zajęć fakultatywnych pozwalających  

na urozmaicenie i uatrakcyjnienie oddziaływań terapeutycznych, co istotnie wzmacnia efekty 

terapii. 

2) Podpisano umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stanomino 

na sfinansowanie pobytu osób w trakcie procesu zdrowienia w ramach terapii „after 

care”. W związku z epidemią jedyny wniosek o dofinansowanie nie został zrealizowany. 

3) Sfinansowano zakup 42 znaków opłaty sądowej za skierowane do Sądu Rejonowego  

w Kołobrzegu wnioski w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego. 

4) Sfinansowano 17 opinii biegłych sporządzonych na polecenie sądu w sprawie 

zobowiązania do leczenia odwykowego. 

5) Prowadzono Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych.  

W punkcie w okresie od stycznia do marca przyjmowali dwa razy w tygodniu radca 

prawny i psycholog kliniczny. Ze względu na stan pandemii COVID-19 nastąpiła przerwa 

w pracy punktu od połowy marca do połowy czerwca. Ze względu na rezygnację z pracy 

w punkcie psychologa klinicznego od lipca zawarto umowę ze specjalistą psychoterapii 

uzależnień. Specjaliści dyżurowali łącznie przez 286 godzin. 

6) Podpisano umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  

w Stanominie na rzecz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  

w Kołobrzegu na realizację programów wspierających dla członków rodzin  

z problemami alkoholowymi i problemem narkomanii – pacjentów Poradni oraz osób 

doświadczających przemocy. 

7) Zlecono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w okresie ferii zimowych 

(10-21 lutego) zorganizowanie 10 – dniowej półkolonii z programem rekreacyjnym oraz 

edukacyjno - profilaktycznym dla 60 dzieci w wieku 6 – 13 lat, podopiecznych MOPS w 

Kołobrzegu oraz bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg w postaci obniżenia kosztów korzystania z obiektów 

sportowych MOSiR (basen wejście 5,00 zł, lodowisko wejście 4,00 zł, lodowisko wejście z 

wypożyczaniem łyżew 9,00 zł). Z działań i ulg skorzystało łącznie 3 000 osób. 

8) Zlecono realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert w dniu 11 września 2020 roku odbyła się 

konferencja pod nazwą „Silni wobec przemocy”. W zadaniu wzięło udział 130 

uczestników. 

9) Do planów finansowych szkół podstawowych przekazano środki na realizację różnych 

zadań: 

a. Przedszkole Miejskie nr 2: 11 480,00 zł, 
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b. Przedszkole Miejskie nr 3: 40 775,00 zł 

c. Przedszkole Miejskie nr 8:  5 400,00 zł, 

d. Szkoła Podstawowa nr 1:  32 620,00 zł, 

e. Szkoła Podstawowa nr 3: 10 000,00 zł, 

f. Szkoła Podstawowa nr 4:   4 000,00 zł, 

g. Szkoła Podstawowa nr 5:   9 800,00 zł, 

h. Szkoła Podstawowa nr 6:  21 000,00 zł, 

i. Szkoła Podstawowa nr 7:   6 800,00 zł, 

j. Szkoła Podstawowa nr 8: 14 320,00 zł, 

k. Szkoła Podstawowa nr 9: 19 000,00 zł. 

Działania prowadzone w placówkach oświatowych miały na celu profilaktykę uzależnienia od 

alkoholu. 

10) Zlecono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przeprowadzenie  

w okresie ferii letnich działań w zakresie aktywności fizycznej. W ramach tych działań 

została zrealizowana aktywność pod nazwą: „Aktywny Kołobrzeg 2020” oraz „Osiedlowe 

Lato w Mieście 2020”. 

11) W ramach szkoleń zlecono szkolenie dla członka MKRPA. 

12) Udzielono dotacji na realizacje zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla organizacji pożytku publicznego w łącznej kwocie 218 000,00 zł. 

13) Przekazano do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki na realizację 

następujących zadań: 

a. nocleg dla osób bezdomnych i dożywianie tych osób, 

b. prowadzenie 5 placówek wsparcia dziennego (świetlice), 

c. działanie „Nie marnuj życia na szkodliwe spożycia”. 

Pandemia COVID-19 spowodowała zwroty, które wynikają z ograniczeń  

w funkcjonowaniu świetlic socjalnych w związku z pandemią COVID-19 oraz brakiem 

możliwości realizacji zadania „Nie marnuj życia na szkodliwe spożycia”. Dodatkowo 

przesunięto część środków na ogrzewalnię, która funkcjonowała dłużej niż pierwotnie 

planowano (ze względu na pogodę). 

14) Przekazano dotację celową na realizacje zadań profilaktycznych przez Bibliotekę Miejską 

im. Galla Anonima w Kołobrzegu na następujące działania: 

a. „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku”, 

b. „Język polski w codziennym (u)życiu. Podróż ze słowem”. 

15) Przekazano dotację celową na realizację zadań profilaktycznych przez Regionalne 

Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu w okresie ferii zimowych. 

16) Udzielono dotacji dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na: 

a. poprawę jakości świadczeń dla osób przebywających pod wpływem alkoholu  

w oddziałach szpitala, 

b. poszerzenie oferty działań profilaktycznych dla osób uzależnionych 

przebywających w dziennym oddziale psychiatrycznym, 
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c. poszerzenie oferty dla osób uzależnionych przebywających w oddziale 

psychiatrycznym, 

d. poszerzenie terapii prowadzonych w poradni leczenia uzależnień. 

Wszystkie środki zostały wykorzystane w całości. 

17) Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup urządzeń do badania stanu 

trzeźwości. 

18) Sfinansowano koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kołobrzegu. 

19) Sfinansowano 26 opinii biegłych sporządzonych na polecenie MKRPA w sprawie ustalenia 

istnienia uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu dalszego postępowania. 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI  

NA LATA 2018 – 2020 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności wśród mieszkańców Kołobrzegu, 

łagodzenie skutków tego zjawiska oraz zwiększenie skuteczności procesu usamodzielnienia 

osób kryzysie bezdomności. Działania podejmowane w ramach Programu miały charakter 

profilaktyczny – eliminowanie przyczyn bezdomności i zmniejszanie ryzyka stania się osobą 

bezdomną – oraz interwencyjny, polegający na zmniejszeniu zagrożenia zdrowia i życia osób 

bezdomnych, zabezpieczenie im schronienia, posiłku, odzieży, a także organizację pomocy 

medycznej. W ramach Programu podejmowano także działania aktywizujące i prowadzące do 

usamodzielnienia osób bezdomnych. Dokument zakładał również monitorowanie zjawiska 

bezdomności w Kołobrzegu. Monitoring wykazał m.in., że:  

1) na terenie miasta w 2020 r. przebywało 126 osób bezdomnych (osoby  przebywające  

w Schronisku dla Osób Bezdomnych, 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.); 

2) liczbę rodzin zalegających z opłatami mieszkaniowymi (co może skutkować eksmisją) 

określono na 159, jednocześnie dzięki działaniom MOPS lub KTBS 14 rodzin uniknęło 

eksmisji; 

3) 107 osób bezdomnych to osoby z problemem alkoholowym; 

4) na tymczasowy pobyt w Schronisku dla osób Bezdomnych skierowano 31 osób; 

5) pobyt w Ogrzewalni zapewniono 64 osobom; 

6) świadczeniami pomocy społecznej (pieniężnymi i w naturze) z powodu bezdomności 

objęto 66 rodzin (72 osoby); 

7) 26 osób uzyskało potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; 

8) pracą socjalną objęto 54 osoby bezdomne, w tym z osobami bezdomnymi zawarto 35 

kontraktów socjalnych; 

9) w ramach projektu socjalnego „Śniegowiec” pomocą w miejscu pobytu (działki, klatki 

schodowe) objęto w okresie zimowym 19 osób bezdomnych, które nie wyraziły zgody  

na pobyt w Schronisku lub Ogrzewalni; 
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10) 2 osoby bezdomne uzyskały świadczenia emerytalno – rentowe; 

11) do domów pomocy społecznej skierowano 5 osób bezdomnych; 

12) 1 osoba przebywająca w Schronisku uczestniczyła w projekcie unijnym MOPS, ukończyła 

szkolenia i podjęła zatrudnienie; 

13) wnioski o mieszkania socjalne złożyło 5 osób bezdomnych, mieszkania otrzymały  

4 osoby; 

14) do rodziny powróciła 1 osoba bezdomna. 

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 oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Kołobrzegu na lata 2018 – 2020 został przyjęty uchwałą nr XLII/639/18 Rady 

Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018r. W ramach Programu zadania realizowane były  

w obszarze: 

1) Profilaktyka i edukacja społeczna; 

2) Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

3) Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie; 

4) Podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Sformułowane obszary w swoich działaniach wyznaczone są przez Krajowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020. Zadania zawarte w Programie 

realizowane są przez wiele współpracujących ze sobą podmiotów m.in.: Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kołobrzegu, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  

w Kołobrzegu, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, 

Prokuraturę, Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu oraz organizacje pozarządowe które realizują zadania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy (m.in. konsultacje, grupy wsparcia). Szczegółowe 

informacje na temat działań poszczególnych podmiotów znajdują się w corocznym 

sprawozdaniu z Programu. 

Istotną rolę w wypełnianiu zadań wskazanych w Programie pełni Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego obowiązkiem jest 

integrowanie i koordynowanie szeregu działań podjętych przez Podmioty i specjalistów którzy 

w zakresie swoich kompetencji realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie lub takie zadania zostały im zlecone do realizacji. W skład Zespołu wchodzą osoby 

reprezentujące instytucje publiczne i niepubliczne: przedstawiciele jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, 

Kuratorskiej Służby Sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, samorządu gminnego, organizacji 

pozarządowych i innych. W wyniku nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w skład 

Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli 
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Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta  

w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę 

wojskową. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kołobrzegu. 

W 2020 r. do Zespołu wpłynęły 132 formularze Niebieskiej Karty oraz 61 Niebieskich 

Kart było aktywnych na dzień 01.01.2020r. Dotyczyły one  164 rodzin. Największa liczba 

Niebieskich Kart – w sumie 153 - zostało założonych przez Policję. Pozostałe karty zakładane 

były przez pracowników pomocy społecznej, pracowników placówek oświatowych, członków 

Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników ochrony 

zdrowia. 

W przypadku 62 procedur w toku prac stwierdzono brak zasadności postępowania, 

natomiast w przypadku 77 procedur w związku z podjętymi działaniami, nastąpiło ustanie 

przemocy.  

W celu prowadzenia procedury powołano 103 grupy robocze, które odbyły  

388 posiedzeń. W minionym roku przemoc częściej dotykała kobiet, niż mężczyzn (125 ofiar 

przemocy to kobiety, 21 to mężczyźni). Sprawcami przemocy najczęściej byli mężczyźni  

(135 przypadków), 28 przypadki dotyczyły kobiet. Grupy Robocze stosując się do reżimów 

sanitarnych pracowały przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość  

w okresach od 19.03.2020 do 29.05.2020r. oraz od 06.11.2020r. do chwili obecnej. Praca 

zdalna w żaden sposób nie wpłynęła  na ograniczenie dostępności osób doznających przemocy 

do świadczonej w ramach procedury NK wsparcia i pomocy.  Posiedzenia plenarne Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z powodu sanitarnych 

wymogów odbyły się w liczbie 2 spotkań natomiast 23 grudnia 2020r. nastąpiła zmiana 

regulaminu dająca możliwość pracy zdalnej Zespołu w trybie obiegowym i z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość na czas ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

Szczególną rolę w realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie są zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.  

W 2020 r. organizacje pozarządowe otrzymały dotacje z budżetu Gminy Miasto 

Kołobrzeg na prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie działań 

wspierających dla osób dotkniętych przemocą, realizację programu korekcyjno-edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wszelkie konsultacje odbywały się  

z uwzględnieniem reżimów sanitarnych oraz przy wykorzystaniu środków komunikowania się 

na odległość. Z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg finansowano również prowadzenie Punktu 

Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, gdzie dyżury pełnili radca 

prawny, psycholog a od czerwca specjalista psychoterapii uzależnień. 

11 września 2020r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyła się konferencja 

pn. „Silni Przeciw Przemocy” organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg Pani Anny Mieczkowskiej przez Fundację „Na Przekór Przeciwnościom” w której 

uczestniczyli członkowie Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a także inni specjaliści działający w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. 

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2018 - 2020 

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) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny; 

2) poprawa funkcjonowania rodziny, warunków dla rozwoju dziecka i wzmocnienie 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej; 

3) podejmowanie działań interdyscyplinarnych, mających na celu zapobieganie 

sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowych już istniejących; 

4) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się wspieraniem rodziny.  

Dokument zakładał również monitorowanie sytuacji kołobrzeskich rodzin. Monitoring 

wskaźników za rok 2020 wykazał m.in. że:  

1) świadczeniami pomocy społecznej objęto 176 rodzin z dziećmi; 

2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymały 1.823 rodziny;  

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 285 rodzin;  

4) w ramach Programu „500+” świadczenia wypłacono 4.523 rodzinom; 

5) pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów otrzymało  

39 uczniów; 

6) w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” z posiłków w szkołach korzystało  

97 dzieci; 

7) współfinansowano pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 12 dzieci; 

8) współfinansowano pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla 85 dzieci; 

9) w ramach pracy środowiskowej promującej właściwe wzorce w rodzinach z dziećmi: 

a) 100 rodzin nie korzystających ze wsparcia finansowego w ramach pomocy społecznej 

objęto pracą socjalną (w tym 112 dzieci); 

b) 37 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny (w tym 89 dzieci); 

10) zapewnienie opieki i wychowania, pomocy w nauce i rozwoju zainteresowań 

odbywało się w 9 placówkach wsparcia dziennego (w tym jednej specjalistycznej, trzech  

w formie podwórkowej i pięciu w formie opiekuńczej) i korzystało z nich 133 dzieci; 

11) 35 rodzin uczestniczyło w działaniach ukierunkowanych na poprawę kompetencji 

rodzicielskich i jakość relacji w rodzinie (warsztaty, terapie, programy korekcyjno  

– edukacyjne);  
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12) w ramach organizacji czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w różnych 

formach kołobrzeskie podmioty: MOSiR, RCK, MBP, MOPS i placówki oświatowe 

zorganizowały 47 wydarzeń; 

13) wsparciem rodzin z problemem przemocy oraz różnego rodzaju uzależnieniami 

(alkohol, narkotyki itp.) poprzez organizowanie grup wsparcia, grup samopomocowych  

i pomocy wolontarystycznej objęto 25 osób; 

14) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań służących wspieraniu rodziny: 

a) Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzinie  

i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu zadanie pn. „Prowadzenie działań wspierających dla 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Grupa wsparcia dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie”; 

b) Stowarzyszeniu „Kropka – Wolni od Uzależnień” w Kołobrzegu projekt pn. „Szkoła dla 

Rodziców” dla rodziców, mających problemy wychowawcze z dziećmi; 

15) punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, udzielający 

porad  osobom i rodzinom, w których występuje przemoc domowa oraz inne problemy 

społeczne. W 2020 r. w Punkcie udzielono łącznie 71 porad prawnych w zakresie przemocy 

w rodzinie - znęcania się nad członkami rodziny. 

SENIORZY I POLITYKA SENIORALNA 

Polityka senioralna stanowi bardzo ważny obszar działalności Gminy Miasto 

Kołobrzeg. Seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia stanowią 30,88% mieszkańców 

Kołobrzegu. Jest to 14 291 osób przy ogólnej liczbie 46 271 mieszkańców miasta (dane GUS). 

22 lutego 2020 r. odbył się I Kołobrzeski Bal Seniora, którego inicjatorem i organizatorem była 

Rada Seniorów Miasta Kołobrzeg. W imprezie zorganizowanej w hali Milenium MOSiR wzięło 

udział 300 seniorów. Bal Seniora dał możliwość zintegrowania środowisk senioralnych  

w Kołobrzegu. 

Od momentu ogłoszenia stanu epidemii kołobrzescy seniorzy zostali otoczeni 

szczególnym wsparciem. Urząd Miasta wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

zorganizował wolontariat, uruchomił numer telefonu dyżurnego oraz opracował ulotki 

kolportowane m.in. w autobusach Komunikacji miejskiej czy poprzez zarządców 

nieruchomości zachęcające seniorów do pozostania w domach oraz zgłaszania telefonicznie 

potrzeby pomocy w zakupach. Osoby samotne, niepełnosprawne oraz przebywające  

w kwarantannie mogły skorzystać z pomocy wolontariuszy chętnych do zrobienia zakupów, 

zrealizowania recept oraz dostarczenia ich do seniorów. 

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 2020 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 
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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  21 seniorów. 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) i o charakterze 

wspierającym (różne formy aktywności i integracji z otoczeniem, m.in. terapię zajęciową, 

gimnastykę ogólnousprawniającą, wsparcie psychologiczne, trening czynności życia 

codziennego, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe itd.). Odpłatność za 

pobyt w Domu realizowana jest 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).  

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. 212 osób. W Klubach  zorganizowano i sfinansowano m.in. pracę stałych 

sekcji (rękodzieła artystycznego, literacka, żywego słowa i muzyki, kulinarna, gier logicznych), 

zajęcia ruchowe - gimnastyka ogólnousprawniająca, zajęcia aktywizacji społecznej  

– specjalistyczne indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, spotkanie o charakterze 

edukacyjno – integracyjnym i kulturalnym (bal ostatkowy). 11 marca 2020 roku Decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego działalność wszystkich ośrodków wsparcia dla seniorów 

była zawieszona w okresie od dnia 12.03.2020 roku do dnia 24.05.202r. Po tej dacie Wojewoda 

nie wydał polecenia zawieszenia działalności, między innymi Klubów Seniora. W związku  

z powyższym działalność klubów była systematycznie wznawiana zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29.05.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19. Zajęcia w placówkach odbywały się  

z zapewnieniem optymalnego bezpieczeństwa oraz ochroną przed rozprzestrzenianiem się 

COVID 19.  

W ramach krajowego Programu Wspieraj Seniora w okresie X – XII 2020 r. Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu organizował pomoc w dostarczaniu zakupów  

i leków osobom starszym. Seniorzy dokonali 42 zgłoszeń (część seniorów zgłaszała się 

kilkakrotnie), 8 osób otrzymało wsparcie w ramach Programu. Program kontynuowany jest  

w roku 2021.   

 Udzielono także dotacji organizacjom pozarządowym na działania skierowane  

do osób w wieku emerytalnym. Zrealizowane zostały działania na rzecz seniorów na kwotę 

27.000,00 zł. Okres epidemii spowodował, że dwie organizacje, które otrzymały dotacje,  

w trosce o zdrowie uczestników zaplanowanych działań zadecydowały o zrezygnowaniu  

z udzielonych dotacji. 
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PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW 

Jednym z zadań gminy jest dbanie o zdrowie mieszkańców. Kołobrzeg realizuje  

to zadanie poprzez szereg działań ukierunkowanych na profilaktykę oraz wdrażanie 

programów polityki zdrowotnej. Miasto wspiera także Szpital Regionalny w Kołobrzegu. 

W minionym roku Gmina Miasto Kołobrzeg realizowała następujące programy polityki 

zdrowotnej przyjęte uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg: 

1) Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023. Program został przyjęty 

do realizacji uchwałą nr XV/201/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r.  

W okresie realizacji programu z rehabilitacji skorzystało 673 seniorów. Na realizację 

programu „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” 

wydatkowano w minionym roku kwotę 200.046,00 zł. Rehabilitacja prowadzona była w 

Przychodni Intermedical prowadzonej przez Lech Investment sp. z o.o., Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Dozamel”, Centrum Zdrowia i Odnowy Biologicznej 

Paulina Oracz-Kierakiewicz oraz Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. W związku z zawieszeniem 

przez NFZ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  

w rodzaju uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne, spowodowanych wprowadzonymi 

obostrzeniami epidemicznymi, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. nie zrealizowało wszystkich 

zaplanowanych procedur. 

2) Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”. Program został 

przyjęty w styczniu 2020 r. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej 

wyłoniono czterech realizatorów programu - kliniki leczenia niepłodności, w których 

kołobrzeżanie mogą skorzystać z dofinansowania w kwocie do 5.000 zł  

do przeprowadzonej procedury. W okresie od maja do grudnia 2020 r. z procedury tej 

skorzystały cztery pary. Koszt programu to 19.220,00 zł, z czego 50% kosztów realizacji 

programu sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

3) Na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie 

sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej zaplanowano 

kwotę 103.880,00 zł. W okresie od 31 lipca do 12 listopada 2020 r. czterokrotnie 

ogłaszano konkurs ofert mający na celu wybór realizatorów programu. W żadnym  

z postępowań nie wpłynęła oferta realizacji zadania. Brak podmiotów zainteresowanych 

realizacją programu mógł być spowodowany ograniczoną dostępnością szczepionek na 

rynku oraz znacznie zwiększonym popytem na nie. 

4) 30 grudnia 2020 r. przyjęto uchwałę w sprawie programu polityki zdrowotnej  

w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców miasta 

Kołobrzeg na lata 2021-2023. Program został przygotowany przez Wydział Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta, uzyskał opinię Prezesa AOTMiT, a następnie  

po uwzględnieniu uwag zawartych w opinii skierowany pod obrady Rady Miasta. 

Program jest rozszerzeniem realizowanych dotychczas badań densytometrycznych 

skierowanych do mieszkańców w wieku 50 lat i więcej. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 670A3C62-E0A4-4375-84BB-4A5FD2CF50D2. Przyjęty Strona 114



 

115 
 

Wśród zadań z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców w 2020r. przeprowadzono: 

1) Badania densytometryczne w ramach wczesnej profilaktyki osteoporozy dla osób od  

50 r.ż. W mobilnym centrum diagnostycznym przebadano 507 mieszkańców. U 93 osób 

badanie wykazało osteoporozę, natomiast u 129 osób osteopenię. Na realizację zadania 

przeznaczono kwotę 10.000 zł. Realizatorem zadania było Mobilne Centrum Diagnostyki 

Osteoporozy. Badania przeprowadzono w okresie 21 września  

– 14 października 2020 r. W badania zaangażowane były następujące przychodnie: 

Pomorskie Centrum Medyczne przy ul. Kolejowej 1, Zakład Profilaktyczno-Leczniczy  

i Prywatne Centrum Pediatryczne Alicja i Krzysztof Jędrzejec przy ul. Wschodniej 3 oraz 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ przy ul. Jedności Narodowej  

86-88. Dodatkowo zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość skorzystania  

z bezpłatnych badań słuchu. Z badań tych skorzystały 82 osoby, spośród których u 29 

osób zdiagnozowano nieznaczny lub znaczny ubytek słuchu. 

2) Badania urologiczne dla kobiet i mężczyzn przeprowadzone w ramach „Urology Week 

2020” przez Fundację „Intermedical – Zdrowie Najlepsza Inwestycja” przy współpracy  

z kołobrzeskimi urologami. 

3) Badania USG i mammografia piersi. W ramach prowadzonych badań profilaktycznych  

w przychodni Intermedical będącej realizatorem zadania, w okresie od 1 sierpnia do  

30 listopada 2020 r. przebadano łącznie 369 kobiet. Kwota wydatkowana na ten cel to 

niemal 55.350,00 zł. Badania skierowane były do kobiet w wieku 20-49 lat, czyli tych, 

które nie zostały objęte programem populacyjnym realizowanym przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. Wśród 196 kobiet, przeprowadzone badania USG piersi wykryło 19 

przypadków nieprawidłowych, skierowanych do dalszej pogłębionej diagnostyki. 

Natomiast na 173 wykonane badania mammograficzne wykryto  

59 przypadków nieprawidłowych, które skierowano do dalszej pogłębionej diagnostyki. 

Corocznie Gmina Miasto Kołobrzeg wspiera Regionalny Szpital w Kołobrzegu udzielając 

dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia służącego mieszkańcom. W minionym roku dotacja  

w wysokości 87.000 zł przeznaczona została na zakup duodenoskopu. 

Udzielono również 16 dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań  

z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz działalności leczniczej na łączną kwotę 

129.908,68 zł. Opis realizowanych zadań znajduje się w punkcie dotyczącym współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

 Wiele zadań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia mieszkańców realizowanych 

jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ze środków na ten cel udzielane są dotacje, m.in. dla SPZOZ Stanomino – Poradnia Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu na wsparcie oferty terapii dla 

osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu, osób współuzależnionych oraz ich rodzin. 

Przekazano także dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem 

dla Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego na poprawę jakości 

terapii i warunków socjalnych pacjentów uzależnionych. 
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DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

W ramach działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Pełnomocnik Prezydenta 

ds. Osób Niepełnosprawnych wielokrotnie przeprowadzał audyt dostępności przestrzeni 

publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

W roku 2020 działania Pełnomocnika objęły m.in.: 

1) audyt ulicy Czarnieckiego wykonany na prośbę Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych 

Czarnieckiego 2 i 4; 

2) sprawdzenie parkingu przy ulicy Okopowej i Kupieckiej; 

3) spotkanie z przedstawicielami Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,  

w celu wstępnego omówienie projektów nowego osiedla; 

4) spotkanie z Prezesem Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. W spotkaniu brali udział 

przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych i Kołobrzeskiego Stowarzyszenia 

Niewidomych i Słabowidzących; 

5) audyt Dworca PKP z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych i Kołobrzeskiego 

Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących. Spotkanie odbyło się w celu 

zaproponowania zmian dostępności dla osób z niepełnosprawnością; 

6) zorganizowanie udziału osób z niepełnosprawnością w uroczystościach „Rozpoczęcia 

Sezonu Jachtowego” - pokazy żeglarstwa osób z niepełnosprawnościami w basenie 

portowym; 

7) pomoc w pisaniu wniosków z projektu „Aktywny Samorząd”; 

8) zorganizowanie Integracyjnego Turnieju „Sztanga ma Molo” 

9) uczestnictwo w spotkaniu warsztatowym dotyczącym Strategii Rozwoju Miasta Smart City; 

10) zorganizowanie udziału osób z niepełnosprawnościami w rajdzie rowerowym „Rowerem 

po zdrowie”; 

11) spotkanie z liderami projektu Baltic For All - prace nad stworzeniem grupy żeglarzy  

z niepełnosprawnościami; 

12) audyt ulicy Zwycięzców i ul. 18 Marca wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia 

Niewidomych i Słabowidzących oraz pracownikami Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta 

Kołobrzeg - zaznaczenie latarni i znaków drogowych do oklejenia; 

13) otwarcie wypożyczalni  projektu Budżetu Obywatelskiego „Kołobrzeg bez barier, rowery 

dla wszystkich” - zorganizowanie briefingu prasowego; 

14) wstępny audyt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Spraw Społecznych 

 - przygotowania do raportu dostępności. 

W efekcie podjętych działań wprowadzono wiele zmian, które ułatwiły osobom  

z niepełnosprawnościami poruszanie się po mieście. 

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 2020 roku funkcjonowały 3 żłobki, z tego 2 niepubliczne: Anglojęzyczny Żłobek "Mały 
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Poliglota" mający 28 miejsc, Niepubliczny Żłobek "Równe Szanse" – dysponujący 25 miejscami 

oraz 1 publiczny, prowadzony przez Gminę Miasto Kołobrzeg Żłobek 'Krasnal", który 

dysponuje 123 miejscami. W 2020 r. ogólna liczba miejsc w żłobkach wynosiła 176. 

Miasto udziela dotacji celowej w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko 

objęte opieką w placówkach niepublicznych. Łącznie wypłacono dotację w wysokości 

131.500,00 zł za dzieci uczęszczające do żłobków niepublicznych. 

Żłobek „Krasnal” funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa. W 2020 r. do Żłobka 

„Krasnal” uczęszczało 123 dzieci. Na działalność placówki wydano łącznie 2.077 943,45 zł,  

w tym 53.460,00 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 2020 r. W 2020 roku 

Rada Miasta Kołobrzeg podczas sesji rozpatrywała projekty uchwał przekazywane przez 

Przewodniczącego Rady. 

W 2020 r. odbyło się 14 sesji (w tym 2 na wniosek Prezydenta Miasta), podczas 

których podjęto 186 uchwał. Pierwsze 3 sesje odbyły się w trybie stacjonarnym, a kolejnych 

11 sesji, ze względu na pandemię, odbyło się w trybie zdalnym, zgodnie z ustawą z 02 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 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 
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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: 

Lp. Nr Uchwały Tytuł Wydział Sposób załatwienia 

XVIII sesja – 16 stycznia 2020 r. 

1. XVIII/262/20 

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie 
ujednolicenia stawek taryfowych dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków dla 
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w 
Kołobrzegu sp. z o.o. 

PNW 

24.01.2020 r., zgodnie z wolą Rady Miasta 
Kołobrzeg, uchwała została przekazana do 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz Prezesa PGW w 
Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora 
RZGW. 

2. XVIII/263/20 

w sprawie przyjęcia programu polityki 

zdrowotnej „Leczenie niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego 

dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w 

latach  

2019 – 2023” 

WS 

Przeprowadzono konkurs ofert mający na 
celu wyłonienie realizatorów programu.  
W dniu 23.04.2020 r. rozstrzygnięto 
konkurs ofert,  
w którym wyłoniono cztery podmioty, z 
którymi zawarte zostały umowy. 

3. XVIII/264/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych, będących w 

posiadaniu Miejskich Wodociągów  

i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na 

lata 2018 – 2020. 

PNW 

Uchwała zmieniła załącznik do Uchwały Nr 
V/61/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 
lutego 2019r. Uchwała została przekazana 
do realizacji przez Miejskie Wodociągi i 
Kanalizację Sp. z o.o. w Kołobrzegu. 

4. XVIII/265/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty oraz stawki za pojemnik  

o określonej pojemności 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
24 stycznia 2020r. poz. 574. Uchwała 
weszła w życie  
10 marca 2020 r. Uchwała straciła moc 
przez Uchwałę  
Nr XX/298/20 z dnia 25 marca 2020r. (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. 
poz. 1679). 
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5. XVIII/266/20 
w sprawie określenia kierunku działania 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg WŚiO 
Wykonano analizę, której finałem był 
pakiet uchwał odpadowych  
w miesiącu marcu 2020 r. 

6. XVIII/267/20 

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  
24 stycznia 2020 r. poz. 575. Uchwała 
weszła w życie 2 lutego 2020 r. Uchwała  
straciła moc  
z dniem 1 września 2020 r. przez Uchwałę 
Nr XX/300/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 
25 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1680; 
zm. Uchwała  
Nr XXII/312/20 Rady Miasta Kołobrzeg z 
dnia 6 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 
2289). 

7. XVIII/268/20 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg 

GKL 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
25 lutego 2020r. poz.1068. Uchwała weszła 
w życie 11 marca 2020 r.  
Wojewoda Zachodniopomorski 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym   
Nr P-1.4131.46.2020.K z dnia 20 lutego 
2020 r. stwierdził nieważność §  2 pkt 5 
ww. uchwały w zakresie wyrazów „przez 
okres co najmniej ostatnich 5 lat przed 
złożeniem wniosku o przyznanie lokalu”. 

8. XVIII/269/20 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w 

Kołobrzegu  przy  

ul. Cichej 9 

GN 

Uchwała zrealizowana. W dniu 19 sierpnia 
2020 r. zawarta została umowa sprzedaży 
lokalu za cenę 479.120,- zł  brutto (VAT 
zw.). 

9. XVIII/270/20 

w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowej przechodu i przejazdu na 

działce nr 3/4 obręb 13, położonej  

w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 

GN 

Uchwała nie została zrealizowana. Podmiot 
zainteresowany wycofał się z zamiaru 
ustanowienia służebności i wystąpił o 
wydzierżawienie terenu na okres 3 lat. 

10. XVIII/271/20 

w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres 3 lat części działek o numerach 

1/38 oraz 22/7 obręb 12, położonych 

przy al. Kolejowej w Kołobrzegu 

GN 
Uchwała nie została zrealizowana, 
wnioskodawca nie przystąpił do zawarcia 
umowy dzierżawy. 

11. XVIII/272/20 
w sprawie sprzedaży działek gruntu nr 

568/2 i 570/8 obręb 9, położonych w 

Kołobrzegu przy ulicy Grzybowskiej 

GN 

 Uchwała w trakcie realizacji.  
W dniu 6 października 2020 r. zawarta 
została umowa sprzedaży działki nr 570/8 
obr. 9 za cenę 3.131.000,- zł brutto (w tym 
VAT 23%). Działka nr 568/2 obr. 9 będzie 
przedmiotem III przetargu ustnego 
nieograniczonego. 
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12. XVIII/273/20 
w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar 

Operacji Antypolskiej NKWD 1937 – 

1938  i  Zagłady Nadberezyńców 

MKZ W trakcie realizacji 

13. XVIII/274/20 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na rok 2020. BRM 

W trakcie realizacji. Rada Miasta 
zatwierdziła 11 kontroli  w planie pracy 
Komisji Rewizyjnej na rok 2020. Komisja 
Rewizyjna przeprowadziła dziesięć kontroli, 
w tym: osiem problemowych i dwie 
kompleksowe. Jedna z kontroli zakończyła 
się 15 stycznia 2021 r. 

14. XVIII/275/20 

w sprawie ustanowienia roku 2020 

Rokiem Olgierda Szerląga  

w Kołobrzegu 
EKS 

Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała 
wystawę w 100. rocznicę urodzin artysty. 

15. XVIII/276/20 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Miasto Kołobrzeg na 2020 r. FN 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 24 stycznia 
2020 r. poz. 576. 
Uchwalono zmiany w budżecie zgodnie z 
projektem uchwały. 

16. XVIII/277/20 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 

lata 2020 – 2027. 
FN 

Uchwalono zmiany WPF zgodnie z 
projektem uchwały. 

XIX sesja - 26 lutego 2020 r. 

17. XIX/278/20 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. 

 

FN 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
4 marca 2020 r. poz. 1259. 
Uchwalono zmiany w budżecie zgodnie z 
projektem uchwały. 

18. XIX/279/20 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2020 – 2027 

FN 
Uchwalono zmiany WPF zgodnie z 
projektem uchwały. 

19. XIX/280/20 w sprawie opłaty uzdrowiskowej D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
4 marca 2020 r. poz. 1260. Uchwała weszła 
w życie 19 marca 2020 r. 

20. XIX/281/20 

w sprawie wystąpienia Gminy Miasto 

Kołobrzeg z porozumienia 

międzygminnego 

PNW 
Uchwała w dniu 6.03.2020r. została 
przekazana do gmin będących stroną 
porozumienia. 

21. XIX/282/20 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Podstawowej dla Dorosłych na  

ul. Bogusława X 22 w Kołobrzegu 
EKS 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
Postanowieniem znak: WWEAS-
DK.542.20.2020.DB  
z dnia 23 marca 2020 r. pozytywnie 
zaopiniował zamiar likwidacji z dniem 31 
sierpnia 2020 r. Szkoły Podstawowej dla 
Dorosłych na ul. Bogusława X 22 w 
Kołobrzegu. 
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22. XIX/283/20 

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa 

oraz zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt uczestników  

w Klubach Senior+ w Kołobrzegu 

WS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
18 marca 2020r. poz. 1477. Uchwała 
weszła w życie  
2 kwietnia 2020 r. 

23. XIX/284/20 

w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, usługi teleopieki i usługi 
asystenckie w ramach projektu 
„Poszerzenie oferty usług opiekuńczych 
i asystenckich  
w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 
2020-2023” oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania 

WS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
17 marca 2020r. poz. 1469. Uchwała 
weszła w życie  
1 kwietnia 2020 r. 

24. XIX/285/20 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg – 

Uzdrowisko Wschód dla terenu 

położonego pomiędzy ulicami  

H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul.  

H. Kołłątaja 

UA 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
25 marca 2020 r. poz. 1569. Uchwała 
weszła w życie  
9 kwietnia 2020 r. 
Wojewoda Zachodniopomorski 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym 
Nr P-1.4131.111.2020.K z dnia  
6 kwietnia 2020 r. stwierdził nieważność § 
10 uchwały. 

Woj 

25. XIX/286/20 

w sprawie sprzedaży działki położonej 

przy ul. Grodzieńskiej  

i Krzemienieckiej w Kołobrzegu 
GN 

Dokonany został podział geodezyjny oraz 
wycena nowopowstałych działek.  
W trakcie podpisywania przez wszystkich 
mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych 
jest protokół z rokowań. 

26. XIX/287/20 

w sprawie oddania w dzierżawę, na 
okres od dnia 01.07.2020 r. do 
31.12.2020 r., części działki nr 7 
położonej w obrębie 5 przy  
ul. Sikorskiego w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała nie została zrealizowana. Umowa 
dzierżawy dotycząca przedmiotowej 
nieruchomości zawarta została na 
podstawie uchwały  
Nr XXIII/335/20. 

27. XIX/288/20 w sprawie rozpatrzenia petycji BRM 

Rada Miasta uwzględniła petycję wniesioną 
przez grupę mieszkańców ul. Jedności 
Narodowej. Pismo wraz  
z uchwałą zostało przesłane do osoby 
reprezentującej grupę mieszkańców. 

XX sesja - 25 marca 2020 r. zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
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28. XX/289/20 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu 

Zachodniopomorskiemu w 2020 roku 
FN 

Udzielono pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej  
w wysokości 4 398,12 zł Województwu 
Zachodniopomorskiemu na 
dofinansowanie projektu pod nazwą 
„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza 
Zachodniego – Trasa Velo Baltica na 
odcinku Dźwirzyno-Marszewo”. 

29. XX/290/20 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. FN 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
31 marca 2020 r. poz. 1678. 
Uchwalono zmiany w budżecie zgodnie z 
projektem uchwały 

30. XX/291/20 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 

lata 2020 - 2027 

FN 
Uchwalono zmiany w WPF zgodnie z 
projektem uchwały. 

31. XX/292/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

likwidacji jednostki budżetowej Zespół 

Obsługi Przedszkoli Miejskich w 

Kołobrzegu i utworzenia jednostki 

budżetowej Centrum Usług Wspólnych 

w Kołobrzegu 

EKS 

Uchwała zmienia Uchwałę  
Nr XXV/354/16 z dnia 3 listopada 2016 r. 
Uchwała została przekazana do realizacji 
przez CUW w związku z przejęciem 
prowadzenia obsługi księgowo-finansowo i 
kadrowej SP 4 i 7 od 1.04.2020 r., 
natomiast SP 8 od 01.05.2020 r. 

32. XX/293/20 

w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

rok 2020  

GKL 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
28 kwietnia 2020 r. poz. 2014. Uchwała 
weszła w życie 13 maja 2020 r.  

33. XX/294/20 
w sprawie przyjęcia strategii  
promocji Miasta Kołobrzeg na lata  
2020 – 2025+  

EKS, RCK 

Uchwała została przekazana do realizacji 
przez RCK, w związku z przejęciem zadań w 
zakresie promocji przez w/w instytucję 
kultury. 

34. XX/295/20 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 
WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
28 kwietnia 2020 r. poz. 2015. Uchwała 
weszła w życie z dniem 1 września 2020 r. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

35. XX/296/20 

uchylająca uchwałę w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne  

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
28 kwietnia 2020 r. poz. 2016. Uchwała 
weszła w życie 13 maja 2020 r. 
Wprowadzone, wykonywane od 
01/09/2020 r. 

36. XX/297/20 

w sprawie postanowienia o odbieraniu 

odpadów od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

WŚiO 
Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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a powstają odpady komunalne, które 

stanowią część nieruchomości, o której 

mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia  

13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

Zachodniopomorskiego dnia  
28 kwietnia 2020r.. poz. 2017. Uchwała 
weszła w życie  
z dniem 1 września 2020 r. Wprowadzone, 
wykonywane od 01/09/2020 r. 

37. XX/298/20 

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  
31 marca 2020 r. poz. 1679. Uchwała 
weszła w  życie  
z dniem 1 września 2020 r. 
Wprowadzone, wykonywane od   
01/09/2020 r. 

38. XX/299/20 

w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną opłatę 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
28 kwietnia 2020 r. poz. 2018. Uchwała 
weszła w życie z dniem 1 września 2020 r. 
Wprowadzone, wykonywane od  
01/09/2020 r. 

39. XX/300/20 

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 marca 2020 r. poz. 1680. Uchwała 
weszła w  życie  
z dniem 1 września 2020 r. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Szczecinie pismem znak: 
K.0010.182.MB.2020 z dnia  
7 kwietnia 2020 r. zwróciła uwagę, że 
wskazanie we wzorach D1 (nieruchomości 
zamieszkałe) i D2 (nieruchomości, które  
w części są zamieszkałe a w części 
niezamieszkałe żądanie od podmiotu 
składającego deklarację wskazania danych 
osobowych wszystkich współwłaścicieli nie 
wynika z ustawowej kompetencji organu 
stanowiącego do określania wzoru 
deklaracji. 
Uchwała została zmieniona przez Uchwałę 
Nr XXII/312/20 Rady Miasta Kołobrzeg z 
dnia  
6 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 
2289). 
Wprowadzone, wykonywane od  
01/09/2020r. 

40. XX/301/20 

uchylająca uchwałę w sprawie 
określenia rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Miasto 
Kołobrzeg w zakresie odbierania 

WŚiO 
Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi 

Zachodniopomorskiego dnia  
28 kwietnia 2020 r. poz. 2019. Uchwała 
weszła w życie 13 maja 2020 r. 
Wprowadzone, wykonywane od  
01/09/2020r.  

41. XX/302/20 w sprawie rozpatrzenia petycji BRM 

Rada uwzględniła petycję  
w zakresie skrócenia okresu 
obowiązywania zwiększonej stawki opłaty 
targowej w strefie nadmorskiej, 
obejmującego aktualnie miesiące od maja 
do października. Rada nie uwzględniła 
petycji w zakresie obniżenia stawki 
wysokości opłaty targowej. 
Przewodniczący Rady powiadomił 
wnoszących petycję o sposobie jej 
załatwienia. Do zawiadomienia dołączono 
uchwałę wraz z uzasadnieniem. 

XXI sesja – 15 kwietnia 2020 r. zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 
Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

42. XXI/303/20 

w sprawie przedłużenia terminu 
płatności rat podatku od nieruchomości 
za miesiąc kwiecień 2020 
przedsiębiorcom będącym podatnikami 
podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Miasto Kołobrzeg, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu  
COVID – 19 

D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
17 kwietnia 2020 r. poz. 1935. Uchwała 
weszła w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego,  
z mocą obowiązującą od dnia  
1 kwietnia 2020 r.  

43. XXI/304/20 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia 
należności  
o charakterze cywilnoprawnym  
z tytułu czynszów przypadających 
Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej 
jednostkom organizacyjnym  
w stosunku do przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych  
z powodu COVID-19 

D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
17 kwietnia 2020 r. poz. 1936. Uchwała 
weszła w życie  
z dniem ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego,  
z mocą obowiązującą od dnia  
1 kwietnia 2020 r. 

44. XXI/305/20 
w sprawie uchylenia uchwały  

w sprawie opłaty prolongacyjnej D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
17 kwietnia 2020 r. poz. 1937. Uchwała 
weszła w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego tj. 2 maja 2020 r.  

XXII sesja – 6 maja 2020 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość 
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45. XXII/306/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty 

targowej D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 12 maja 2020 
r. poz. 2288. Uchwała weszła w życie  27 
maja 2020 r. 

46. XXII/307/20 

w sprawie wprowadzenia na terenie 

Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn. 

„Kołobrzeski program pomocy dla 

przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID – 19. 

D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 14 maja 2020 
r. poz. 2300. Uchwała weszła w  życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego tj. 29 maja 2020 r., 
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia  
2020 r.  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie Uchwałą  
Nr XIV.108.K.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. 
stwierdziło nieważność uchwały – Dziennik 
Urzędowy Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 
2020 r. poz. 2880. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Szczecinie oddalił skargę na Uchwałę 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2020 r. 

47. XXII/308/20 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg – 
Uzdrowisko Wschód dla terenu 
położonego pomiędzy ul. A. 
Sułkowskiego, ul. Wschodnią  
a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego 

UA 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
3 czerwca 2020 r. poz. 2637. Uchwała 
weszła w  życie  
18 czerwca 2020 r. 

48. XXII/309/20 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg dla 
terenów niezabudowanych położonych 
na zachód od ul. B. Krzywoustego 

UA 

Akt prawa miejscowego. 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
19 czerwca 2020r poz. 2951. 
Wojewoda Zachodniopomorski 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym 
P-1.4131.163.2020.K z dnia 18 czerwca 
2020r. stwierdził nieważność uchwały – 
Dziennik Urzędowy Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 
2020 r. poz. 2952. 

49. XXII/310/20 

w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg - 
Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 
80/2 i części działki nr 82 położonych  
w obrębie 4 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 
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50. XXII/311/20 

w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kołobrzeg dla terenu działki nr 
46 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 

51. XXII/312/20 

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  
12 maja 2020 r. poz. 2289. Uchwała weszła 
w życie  
z dniem 1 września 2020 r. 
Jest to zmiana Uchwały  
Nr XX/300/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 
25 marca 2020r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 
1680). 
Wprowadzone, wykonywane od 
01/09/2020r.  

52. XXII/313/20 

w sprawie wykazu kąpielisk na polskich 
obszarach morskich przyległych do 
granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 
2020 oraz określenia sezonu 
kąpielowego 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
19 maja 2020 r. poz. 2356. Uchwała weszła 
w  życie  
3 czerwca 2020 r., 
Uchwała realizowana przez Miejski 
Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Kołobrzegu. 

53. XXII/314/20 
w sprawie sprzedaży działki położonej 
przy ul. Krzemienieckiej  
w Kołobrzegu 

GN 
Uchwała w trakcie realizacji, opublikowany 
został wykaz nieruchomości, protokół  
z rokowań w trakcie realizacji. 

54. XXII/315/20 

w sprawie sprzedaży działek  
o numerach 55/3, 55/36, 66/7, 66/10, 
67/1 obręb 11 położonych przy  
ul. Szpitalnej w Kołobrzegu 

GN 
Nieruchomości przygotowane do zbycia - 
GMK oczekuje na stanowisko inwestora 
odnośnie zabezpieczenia hipotecznego. 

55. XXII/316/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa 

własności nieruchomości 
GN W trakcie realizacji. 

56. XXII/317/20 

w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy, na okres 

1 roku, części działki numer 118/5 obręb 

4, o powierzchni 358 m2, położonej przy 

zbiegu ulic Solnej  

i Zdrojowej w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała nie została zrealizowana. Umowa 
dzierżawy dotycząca przedmiotowej 
nieruchomości zawarta została na 
podstawie uchwały  
Nr XXIII/335/20. 

57. XXII/318/20 

w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy, na czas 

nieoznaczony działek  

o numerach: 102/2, 105/18 i 105/19 

obręb 5, położonych przy ulicy Aniołów 

Stróżów w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała zrealizowana. W dniu 24.08.2020 
r. zawarta została umowa dzierżawy  
z przeznaczeniem na działalność statutową 
dzierżawcy. 
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58. XXII/319/20 

w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy, na okres 

1 roku, zabudowanej działki nr 330 

obręb 12 o powierzchni 62 m2, 

położonej przy al. Kolejowej  

w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała zrealizowana. W dniu 12.06.2020 
r. zawarta została umowa dzierżawy 
dotycząca gruntu zabudowanego 
pawilonem gastronomicznym. 

59. XXII/320/20 

w sprawie likwidacji Szkoły 

Podstawowej dla Dorosłych  

w Kołobrzegu 

 

EKS 

Z uwagi na małe zainteresowanie nauką w 
SPD Rada Miasta podjęła uchwałę  
w sprawie likwidacji w/w placówki 
oświatowej. Zamiar likwidacji szkoły został 
pozytywnie zaopiniowany przez ZKO. 
Uchwałę przekazano do realizacji 
Dyrektorowi Szkoły. 

60. XXII/321/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia składu osobowego stałych 

Komisji Rady Miasta Kołobrzeg 

BRM 

Rada Miasta zmieniła Uchwałę Nr II/4/18 z 
dnia 29 listopada 2028 r. w sprawie 
ustalenia składu osobowego stałych 
Komisji Rady Miasta Kołobrzeg  
z późn.zm. Rada powołała radnego Piotra 
Rzepkę do składu Komisji Prawa. 

61. XXII/322/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia składu osobowego stałych 

Komisji Rady Miasta Kołobrzeg 

BRM 

Rada Miasta zmieniła Uchwałę Nr II/3/18 z 
dnia 29 listopada 2028 r. w sprawie 
ustalenia składu liczbowego stałych Komisji 
Rady Miasta Kołobrzeg  
z późn.zm. Rada zwiększyła skład Komisji 
Rewizyjnej do 9 radnych. 

62. XXII/323/20 

w sprawie zmian w składzie osobowym 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Kołobrzeg 

 

BRM 
Rada Miasta powołała radną Małgorzatę 
Grotto do składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej. 

XXIII sesja – 29 maja 2020 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  

porozumiewania się na odległość 

63. XXIII/324/20 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. 

FN 

Akt prawa miejscowego. 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
5 czerwca 2020r. poz. 2721. 
Uchwalono zmiany w budżecie zgodnie z 
projektem uchwały. 

64. XXIII/325/20 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 

lata 2020 – 2027 
FN 

Uchwalono zmiany w WPF zgodnie z 
projektem uchwały. 

65. XXIII/326/20 w sprawie emisji obligacji komunalnych FN 
Uchwalono ogóle warunki emisji obligacji, 
zgodnie z projektem uchwały. 

66. XXIII/327/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg programu pn. „Kołobrzeski 
program pomocy dla przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem negatywnych 

D 

Akt prawa miejscowego. 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
06 lipca 2020 r. poz. 3222 .  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie Uchwałą Nr XVI.134.K.2020 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 670A3C62-E0A4-4375-84BB-4A5FD2CF50D2. Przyjęty Strona 127



 

128 
 

konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID – 19 

z dnia 30 czerwca 2020 r. stwierdziło 
nieważność uchwały – Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego z 
dnia 09 lipca 2020 r. poz. 3319. 

67. XXIII/328/20 

zmieniająca uchwałę  
Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 14 lipca 2017 r.  
w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Miasto 
Kołobrzeg lub jej jednostkom 
organizacyjnym oraz warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną 

D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 29 czerwca 
2020r.  poz. 3083. Uchwała weszła w życie 
14 lipca 2020 r. 
 

68. XXIII/329/20 

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

EKS 

Uchwała zmienia Uchwałę  
Nr XXV/354/16 Rady Miasta Kołobrzeg z 
dnia 3 listopada 2016 r., zmienionej 
Uchwałą  
Nr XX/292/20 z dnia 25 marca 2020 r. 
Uchwała została przekazana do realizacji 
przez CUW w związku z przejęciem 
prowadzenia obsługi księgowo-finansowej 
i kadrowej SP 5 od 01.07.2020 r. 

69. XXIII/330/20 
w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 czerwca 2020r. poz. 3084. Uchwała 
weszła w życie 14 lipca 2020 r. 

70. XXIII/331/20 
w sprawie określenia zasad 
przyznawania stypendiów naukowych 
dla uczniów 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 czerwca 2020r. poz. 3085. Uchwała 
weszła w życie  
z dniem 1 września 2020 r.  
i będzie obowiązywała od roku szkolnego 
2020/2021. 

71. XXIII/332/20 w sprawie rozwiązania umowy 
użytkowania wieczystego 

GN 
W trakcie realizacji, dokumenty w 
kancelarii notarialnej. 

72. XXIII/333/20 

w sprawie sprzedaży działki numer 
209/5 obręb 17 położonej przy ul. 
Witkowice w Kołobrzegu oraz działki 
numer 2/3 obręb 17 położonej przy ul. 
Europejskiej w Kołobrzegu 

GN 
Uchwały w trakcie realizacji,  
w oczekiwaniu na wycenę nieruchomości. 

73. XXIII/334/20 
w sprawie sprzedaży działki numer 

209/6 obręb 17 położonej przy  

ul. Witkowice w Kołobrzegu 

GN 

7 grudnia 2020 r. został  podpisany akt 
notarialny  
Nr 8552/2020, na mocy którego Gmina 
Miasto Kołobrzeg sprzedała działkę w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania 
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nieruchomości przyległej. Cena 157.132,50 
zł. 

74. XXIII/335/20 

w sprawie zawierania umów najmu  

i umów dzierżawy nieruchomości 

należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, 

których termin wygaśnięcia przypada w 

roku 2020 

GN Uchwała realizowana na bieżąco. 

75. XXIII/336/20 

w sprawie wydzierżawienia na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy, na czas 

nieoznaczony części działki  

nr 345/2 obręb 12 o powierzchni  

10 m2, położonej w Kołobrzegu przy 

ulicy Jagiellońskiej 

GN 

Uchwała zrealizowana. W dniu 30.07.2020 
r. zawarta została umowa dzierżawy 
dotycząca gruntu zabudowanego wiatą 
śmietnikową. 

76. XXIII/337/20 

w sprawie oddania w dzierżawę, na czas 

nieoznaczony, części działki numer 

173/37 o powierzchni 7,08 m2 położonej 

w obrębie 12 przy  

ul. Łopuskiego w Kołobrzegu 

GN 

Zrealizowana.  
W dniu 31.07.2020 r. zawarto umowę 
dzierżawy zgodnie  
z podjętą uchwałą. 

77. XXIII/338/20 w sprawie nieodpłatnego zbycia prawa 

własności nieruchomości 
GN W trakcie realizacji 

78. XXIII/339/20 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych odnośnie zniesienia 

jednostek pomocniczych Gminy Miasto 

Kołobrzeg 

PRO W trakcie realizacji 

79. XXIII/340/20 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Regionalnego 

Centrum Kultury Kołobrzegu im. 

Zbigniewa Herberta 

EKS 

Rada uznała skargę za zasadną. O sposobie 
załatwienia skargi został powiadomiony 
skarżący pismem z dnia 4 czerwca 2020r., 
które zostało na jego prośbę wysłane 
drogą elektroniczną. 

80. XXIII/341/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji 

Polska Wolna od 5G 
BRM 

Rada Miasta nie uwzględniła petycji. 
Przewodniczący Rady zgodnie z § 3 
uchwały drogą elektroniczną powiadomił 
składających petycję o sposobie jej 
załatwienia. 

81. XXIII/342/20 w sprawie rozpatrzenia petycji BRM 

Rada uznała petycję za bezprzedmiotową. 
Przewodniczący Rady pismem  
z dnia 4 czerwca 2020 r. zgodnie z § 3 
uchwały powiadomił składających petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

82. XXIII/343/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkanki 
BRM 

Rada Miasta nie uwzględniła wniosku 
mieszkanki. Przewodniczący Rady zgodnie  
z § 3 pismem z dnia 4 czerwca 2020  r. 
powiadomił wnioskodawcę o sposobie 
załatwienia wniosku. 

83. XXIII/344/20 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej z kontroli kompleksowej 

działalności Regionalnego Centrum 

Kultury  

EKS 

Rada przyjęła  sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z kontroli kompleksowej 
działalności Regionalnego Centrum Kultury  
w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta za 
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w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta za 

2018 rok 

2018 rok wraz  
z sześcioma wnioskami do realizacji. 

84. XXIII/345/20 

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji 

Rewizyjnej z kontroli problemowej 

przetargów na odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i mieszanych  

w latach 2014 – 2019 

WŚiO 

Rada przyjęła sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z kontroli problemowej 
przetargów na odbiór odpadów 
komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych  
i mieszanych w latach 2014 - 2019 wraz z 
jednym wnioskiem do realizacji. 
Przedstawienie możliwości wprowadzenia 
procedury in-house do przetargów na 
odbiór  
i zagospodarowanie – zlecona przez PNW 
wykonanie opracowania MZZDiOŚ. W dniu  
20 października 2020 r. odbyło się 
spotkanie w trybie on-line  
z radnymi w sprawie zamówień in-house w 
gospodarce odpadami. 

85. XXIII/346/20 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej z kontroli kompleksowej 

procedury rekrutacji pracowników w 

Urzędzie Miasta Kołobrzeg w 2019 roku 

BK 

Rada przyjęła sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z kontroli kompleksowej 
procedury rekrutacji pracowników  
w Urzędzie Miasta Kołobrzeg  
w 2019 roku wraz z czterema wnioskami 
do realizacji 
Uchwała w trakcie realizacji –  
z uwagi stan epidemii wniosek dot. szkoleń 
dla pracowników (pkt. 4 uchwały) nie 
został zrealizowany, pozostałe wnioski są 
na bieżąco realizowane. 

86. XXIII/347/20 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej z kontroli kompleksowej 

działalności Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w zakresie dbałości o stan i 

zachowanie kołobrzeskich zabytków 

MKZ 

Rada przyjęła sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z kontroli kompleksowej 
działalności Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w zakresie dbałości  
o stan i zachowanie kołobrzeskich 
zabytków wraz  
z dwoma wnioskami do realizacji.  Wniosek 
Nr 1 został zrealizowany. Wniosek 2 – w 
trakcie realizacji. 

XXIV sesja – 8 czerwca 2020 r. Sesja absolutoryjna w trybie zdalnym z wykorzystaniem  
środków porozumiewania się na odległość 

87. XXIV/348/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Prezydentowi Miasta Kołobrzeg 

BRM 

Po rozpatrzeniu „Raportu  
o stanie Miasta Kołobrzeg za 2019 rok” 
oraz po przeprowadzeniu debaty nad 
przedstawionym raportem, Rada Miasta 
udzieliła wotum zaufania Prezydentowi 
Miasta bezwzględną większością 
ustawowego składu Rady. 

88. XXIV/349/20 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Miasto 

Kołobrzeg za 2019 rok 

FN 

Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 
rok.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Miasto Kołobrzeg zostało opublikowane  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 670A3C62-E0A4-4375-84BB-4A5FD2CF50D2. Przyjęty Strona 130



 

131 
 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
24 czerwca 2020 r.  poz. 2998. 

89. XXIV/350/20 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Kołobrzeg  
z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Miasto Kołobrzeg za 2019 rok 

BRM 

Rada po zapoznaniu się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Miasto 
Kołobrzeg za 2019 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym 
Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 
rok, 

3) opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o sprawozdaniu 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 
wykonania budżetu za 2019 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 2019 
rok bezwzględną większością ustawowego 
składu Rady. 

90. XXIV/351/20 

w sprawie rozpatrzenia petycji Zespołu 
Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. 
Emilii Gierczak  
w Kołobrzegu  

BRM 

Rada Miasta nie uwzględniła petycji. 
Przewodniczący Rady zgodnie z § 3 
uchwały powiadomił składających petycję o 
sposobie jej załatwienia. 

XXV sesja – 6 lipca 2020 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  
porozumiewania się na odległość 

91. XXV/352/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa 

własności nieruchomości 
GN W trakcie realizacji. 

92. XXV/353/20 

w sprawie sprzedaży działek: działek:  nr 

162/2 i 162/3 obręb 11 położonych przy 

ul. Żurawiej  

w Kołobrzegu. 

GN  W trakcie realizacji 

93. XXV/354/20 

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  
21 lipca 2020 r. poz. 3483. Uchwała weszła 
w życie  
5 sierpnia 2020 r. 

94. XXV/355/20 
w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Miasto 

Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021. 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
21 lipca 2020 r. poz. 3488. Uchwała weszła 
w życie  
5 sierpnia 2020 r. Uchwała obowiązuje w 
roku szkolnym 2020/2021, uchwała jest 
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stosowana do określenia kwoty zwrotu 
kosztów dowozu dziecka 
niepełnosprawnego przez rodzica własnym 
samochodem do placówki oświatowej. 

95. XXV/356/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia 

granic ich obwodów od  

1 września 2019 r. 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
14 sierpnia 2020r. poz. 3798. .  Uchwała 
dotyczyła zmiany granic obwodów dla SP  
Nr 5 i 7. Wojewoda Zachodniopomorski 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-
1.4131.211.2020.K z dnia  
11 sierpnia 2020 r. stwierdził nieważność 
uchwały w trybie nadzoru prawnego z 
uwagi na brak pozytywnej opinii Kuratora.  
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 
dnia  
14 sierpnia 2020 r. poz. 3803). 

96. XXV/357/20 

w sprawie przyjęcia programu polityki 

zdrowotnej z zakresu szczepień 

przeciwko grypie sezonowej dla 

mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 

65 lat i więcej 

WS 

Przeprowadzono cztery procedury 
konkursu ofert w celu wyłonienia 
realizatora programu. W żadnym z 
postępowań konkursowych nie została 
złożona oferta. 

97. XXV/358/20 

w sprawie zasad i trybu konsultacji 

społecznych przeprowadzanych  

z mieszkańcami Gminy Miasto 

Kołobrzeg. 

PS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
21 lipca 2020 r. poz. 3489. Uchwała weszła 
w życie  
5 sierpnia 2020 r. 

98. XXV/359/20 
w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
21 lipca 2020 r. poz. 3491. Uchwała weszła 
w życie  
5 sierpnia 2020 r. 

99. XXV/360/20 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg – 

Uzdrowisko Wschód dla części działki nr 

91/13 położonej w obrębie 5 

UA W trakcie realizacji. 

100. XXV/361/20 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg 

położonego pomiędzy torami 

kolejowymi relacji Kołobrzeg – Koszalin 

a ulicą Koszalińską 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 
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101. XXV/362/20 

 w sprawie przystąpienia do   

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru miasta Kołobrzeg położonego 

pomiędzy ulicami Kresową, Tarnopolską 

a Koszalińską 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 

102. XXV/363/20 

 w sprawie przystąpienia do   

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru miasta Kołobrzeg położonego 

pomiędzy ul. Grzybowską, torami 

kolejowymi  relacji Kołobrzeg – 

Trzebiatów a ul. 

 Bursztynową. 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 

103. XXV/364/20 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kołobrzeg dla części terenów 

niezabudowanych położonych na 

zachód od ul. B. Krzywoustego 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 

104. XXV/365/20 

w sprawie wniesienia skargi na 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze  

Nr P-1.4131.163.2020.K Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia  

18 czerwca 2020 r. 

UA 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Pismem z dnia 17 lipca 2020 r. wniesiono 
do WSA w Szczecinie skargę na 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego  
Nr P-1.4131.163.2020.K z dnia 18 czerwca 
2020 r. stwierdzające nieważność Uchwały 
Nr XXII/309/20 Rady Miasta Kołobrzeg z 
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg dla 
terenów niezabudowanych położonych na 
zachód od ul. B. Krzywoustego, 
opublikowanej w Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 
2020 r. pod poz. 2951. 

105. XXV/366/20 

 w sprawie wniesienia skargi na  

 Uchwałę Nr XIV.108.K.2020 

 Kolegium Regionalnej Izby  

 Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 

 3 czerwca 2020 r. 

D WSA w Szczecinie oddaliło skargę. 

XXVI – 28 lipca 2020 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  
porozumiewania na odległość 

106. XXVI/367/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. 

FN 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
05 sierpnia 2020r. poz. 3712. 
Uchwalono zmiany w budżecie zgodnie z 
projektem uchwały. 
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107. XXVI/368/20 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 

lata 2020-2030 

FN 
Uchwalono zmiany w WPF zgodnie z 
projektem uchwały. 

108. XXVI/369/20 

w sprawie powierzenia Prezydentowi 

Miasta Kołobrzeg uprawnień do 

ustalania opłat za usługi cmentarne na 

terenie cmentarza komunalnego  

w Kołobrzegu 

PNW 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
20 sierpnia 2020r. poz. 3835. Uchwała 
weszła w życie  
4 września 2020 r. 

109. XXVI/370/20 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg – 

Uzdrowisko Wschód dla terenu 

położonego pomiędzy ulicami H. 

Kołłątaja i A. Fredry 

UA 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
7 września 2020r. poz. 3978. Uchwała 
weszła w życie  
22 września 2020 r. 

110. XXVI/371/20 

w sprawie oddania w nieodpłatne 

użytkowanie udziału w nieruchomości 

zabudowanej nr 36 obręb 12, położonej 

w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9 

GN 
Uchwała zrealizowana. Akt notarialny 
Repertorium A numer 587/2021 z dnia 
26.01.2021 r. 

111. XXVI/372/20 
w sprawie sprzedaży działek gruntu nr 

13/2, 13/4 i 59 obręb 18, położonych w 

Kołobrzegu przy ulicy Artyleryjskiej 

GN 

Uchwała zrealizowana. W dniu 26 stycznia 
2021 r. zawarta została umowa sprzedaży 
nieruchomości za cenę 2.300.000,- zł  
brutto (w tym VAT 23%). 

112. XXVI/373/20 
w sprawie sprzedaży działki nr 40 obręb 
6, położonej przy ul. Wschodniej, ul. 4 
Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu 

GN 

Uchwała w trakcie realizacji.  
W dniu 29 stycznia 2021 r. zawarta została  
umowa sprzedaży nieruchomości za cenę 
16.160.000,- zł brutto (w tym VAT 23%). 

113. 
 

XXVI/374/20 

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 działki  

nr 175/21 w obrębie 11 

UA  Uchwała w trakcie realizacji. 

114. XXVI/375/20 

w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres 30 lat działki nr 175/21  

w obrębie 11 położonej  

w Kołobrzegu przy ulicy Jedności 

Narodowej 

GN 

Zrealizowana.  
W dniu 18.12.2021 r. zawarto umowę 
dzierżawy zgodnie  
z podjętą uchwałą. 

115. XXVI/376/20  w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
BRM 

Rada uznała skargę za niezasadną. 
Przewodniczący Rady zgodnie  
z upoważnieniem przekazał niniejszą 
uchwałę skarżącemu wraz z 
uzasadnieniem. 
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XXVII sesja – 9 września 2020 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem  
środków porozumiewania się na odległość 

116. XXVII/377/20 
w sprawie poboru opłaty targowej  

w drodze inkasa D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
 Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
16 września 2020 r. poz. 4055. Uchwała 
weszła w życie  
1 października 2020 r. Straciła moc przez 
Uchwałę  
Nr XXXI/434/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 
2021 r. poz. 121). 

117. XXVII/378/20 

w sprawie nadania nazwy Rondo im. 

Stefana Lipickiego 

  

GN 

 Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 7 października 
2020 r. poz. 4392. Uchwała weszła w życie  
22 października 2020 r.  

118. XXVII/379/20 
w sprawie nadania nazwy – ulica 
Księżyca – drodze wewnętrznej  
w Kołobrzegu 

GN 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 7 października 
2020 r. poz. 4393. Uchwała weszła w życie 
22 października 2020 r. 

119. XXVII/380/20 

w sprawie zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłat z tytułu oddania 
nieruchomości w trwały zarząd na rzecz 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kołobrzegu 

GN 
Uchwała zrealizowana. Decyzja znak 
GN.6844.21.2020.V z dnia 30.09.2020 r. 

120. XXVII/381/20 

w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych  
 budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 
przedsięwzięcia inwestycyjne  
w zakresie wymiany źródeł ogrzewania 
służące ochronie powietrza 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
16 września 2020 r.   poz. 4057. Uchwała 
weszła w życie  
1 października 2020 r. 
RIO w Szczecinie pismem znak: 
K.0010.354.MB.2020 z dnia 25 września 
2020r. poinformowało  
o wszczęciu postępowania  
w sprawie stwierdzenia nieważności części 
uchwały. Rada Miasta na sesji w dniu  
7 października 2020 r. dokonała zmiany 
ww. uchwały podejmując Uchwałę Nr 
XXVIII/401/20. RIO w Szczecinie pismem  
z dnia 13 października 2020 r. znak: 
K.0010.368.MM.2020 przekazało Uchwałę  
Nr XXIII.163.K.2020 Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia  
7 października 2020 r. RIO umorzyło 
postępowanie  
w sprawie stwierdzenia nieważności 
Uchwały  
Nr XXVII/381/20. 
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121. XXVII/382/20 

w sprawie przyjęcia apelu przez Radę 

Miasta Kołobrzeg w sprawie rozwiązań 

komunikacyjnych dla zadania „Budowa 

drogi krajowej nr 11 na odcinku ronda 

„Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód”  

w ramach zadania: „Budowa drogi S6 

Szczecin – Koszalin wraz  

z obwodnicą Koszalina i Sianowa 

(S6/S11)” 

GKL 

Uchwała zrealizowana.  
Apel przekazano Staroście Kołobrzeskiemu, 
Wójtowi Gminy Kołobrzeg, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział Szczecin 

122. XXVII/383/20 

w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowych  

z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 

przedsięwzięcia związane   

z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest pochodzących z budynków 

mieszkalnych  

i gospodarczych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 

 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
16 września 2020 r.   poz. 4058. Uchwała 
weszła w życie  
1 października 2020 r. 

123. XXVII/384/20 

w sprawie terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
16 września 2020 r.   poz. 4060. Uchwała 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

124. XXVII/385/20 

zmieniająca uchwałę nr IX/108/19 Rady 

Miasta Kołobrzeg z dnia  

30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia 

granic ich obwodów od  

1 września 2019 r. 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4230. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 
Uchwała dotyczy zmiany granic obwodów 
dla SP 5 i 7. Uchwała została pozytywnie 
zaopiniowana ZKO. Uchwałę przekazano do 
stosowania dyrektorom w/w szkół.    

125. XXVII/386/20 

w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym 
prowadzonym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 

WS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4231. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

126. XXVII/387/20 

w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Schronisku dla Osób Bezdomnych 
prowadzonym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 

WS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r. poz. 4232. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

127. XXVII/388/20 w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 

WS Akt prawa miejscowego 
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opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat oraz trybu ich pobierania 

Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r. poz. 4235. Uchwała 
weszła w życie  
1 października 2020 r. 

128. XXVII/389/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne 
Zdroje”- jednostki pomocniczej miasta 
Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4236. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

129. XXVII/390/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 

„Śródmiejskie”- jednostki pomocniczej 

miasta Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4237. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

130. XXVII/391/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 

„Zamoście”- jednostki pomocniczej 

miasta Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4238. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

131. XXVII/392/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 

„Radzikowo”- jednostki pomocniczej 

miasta Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4239. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

132. XXVII/393/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 

„Lęborskie”- jednostki pomocniczej 

miasta Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
9 września 2020 r.   poz. 4240. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

133. XXVII/394/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 

„Zachodnie”- jednostki pomocniczej 

miasta Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4241. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

134. XXVII/395/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 

„Ogrody”- jednostki pomocniczej miasta 

Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4242. Uchwała 
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weszła w życie  
14 października 2020 r. 

135. XXVII/396/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 

„Rzemieślnicze”- jednostki pomocniczej 

miasta Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4243. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

136. XXVII/397/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 

„Podczele”-  jednostki pomocniczej 

miasta Kołobrzeg 

PRO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
29 września 2020 r.   poz. 4244. Uchwała 
weszła w życie  
14 października 2020 r. 

137. XXVII/398/20 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg 

położonego pomiędzy  

ul. Grzybowską, torami kolejowymi 

relacji Kołobrzeg – Trzebiatów  

a zachodnio – południową granicą 

administracyjną miasta 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 

138. XXVII/399/20 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg 

położonego pomiędzy ulicami Wł. 

Łokietka i Koszalińską a wschodnią 

granicą administracyjną miasta 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 

139. XXVII/400/20 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 

Rewizyjnej z kontroli problemowej w 

zakresie procedury przetargowej  i 

dzierżaw Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji  

w Kołobrzegu w 2019 roku 

UA 

W zakresie wniosku o przyśpieszenie prac 
nad opracowaniem mpzp plaż morskich w 
granicach administracyjnych miasta 
Kołobrzeg, który wydzieliłby strefy na 
plaży, takie jak: gastronomia, sport, 
rekreacja, wypoczynek, a dodatkowo 
usprawniłby pracę jednostki kontrolowanej 
- Uchwała  
w trakcie realizacji. 

XXVIII sesja – 7 października 2020 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

140. XXVIII/401/20 

w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych  
z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 
przedsięwzięcia inwestycyjne  
w zakresie wymiany źródeł ogrzewania 
służące ochronie powietrza 

WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
13 października 2020 r. poz. 4470. Uchwała 
weszła w życie 28 października 2020 r.  
Jest to zmiana Uchwały  
Nr XXVII/381/20 z dnia  
9 września 2020 r. 
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141. XXVIII/402/20 

w sprawie wniesienia aportu na 
podwyższenie kapitału zakładowego do 
Kołobrzeskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością 

GN 
PNW 

Wykonanie uchwały w trakcie. Podjęcie 
uchwały zgromadzenia wspólników nastąpi 
po rozstrzygnięciu przetargu przez KTBS w 
sprawie wyboru wykonawcy inwestycji 
budowy budynków mieszkalnych 
Witkowice. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

142. XXVIII/403/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. 

S 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 13 
października 2020 r. poz. 4472. 
Uchwalono zmiany w budżecie zgodnie z 
projektem uchwały. 

143. XXVIII/404/20 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2020 – 2030. 

S 
Uchwalono zmiany w WPF zgodnie z 
projektem uchwały. 

144. XXVIII/405/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

likwidacji jednostki budżetowej Zespół 

Obsługi Przedszkoli Miejskich w 

Kołobrzegu i utworzenia jednostki 

budżetowej Centrum Usług Wspólnych 

w Kołobrzegu 

EKS 

 Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 listopada 2020 r.  
CUW będzie obsługiwać kolejne placówki 
(Przedszkole Miejskie nr 4). 

145. XXVIII/406/20 
w sprawie określenia warunków  
i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 14 
października 2020 r. poz. 4495. Uchwała 
weszła w życie  
29 października 2020 r. 
Kolegium RIO w Szczecinie pismem z dnia 
26.10.2020 r. wszczęło postępowanie  
w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały. 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Uchwałą  
Nr XXVI.182.K.2020 z dnia  
4 listopada 2020 r. umorzyło postępowanie 
dotyczące stwierdzenia nieważności 
Uchwały Nr XXVIII/406/20. 
Zmiana: Uchwała  
Nr XXIX/413/20 Rady Miasta Kołobrzeg z 
dnia 4 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia  
16 listopada 2020 r. poz. 5032). 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydział EKS  
i przekazana do wykorzystania przez 
stowarzyszenia działające w zakresie 
sportu przy ubieganiu się o udzielenie 
dotacji z budżetu GMK. 
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146. XXVIII/407/20 

  w sprawie ustalenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 

za usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych oraz za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

PNW 
WŚiO 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 13 
października 2020 r. poz. 4476. Uchwała 
weszła w życie  
28 października 2020 r. 

147. XXVIII/408/20 w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego 

GN 
Lokal przygotowany do sprzedaży na rzecz 
najemcy. 

148. XXVIII/409/20 

w sprawie oddania w dzierżawę na 
okres 3 lat części działki numer 3/4 
obręb 13, położonej przy ul. Okopowej 
w Kołobrzegu 

GN 
Umowa dzierżawy przygotowana, oczekuje 
na podpisanie. 

149. XXVIII/410/20 

w sprawie oddania w dzierżawę na 
okres do 31.12.2021 r. części działki o 
numerze 66/3 obręb 4 położonej przy 
ulicy Rodziewiczówny  
w Kołobrzegu 

GN 

Zrealizowana.  
W dniu 18.12.2020 r. zawarto umowę 
dzierżawy zgodnie  
z podjętą uchwałą. 

150. XXVIII/411/20 

w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy na okres 
do 31.08.2024 r. części działek o 
numerach: 1, 4/37, 4/38, 4/227, 4/233 
obręb 8 o łącznej powierzchni 38,569 
ha, położonych w Kołobrzegu – Podczele 

GN 
W trakcie realizacji, trwają rozmowy z 
Dzierżawcą dotyczące warunków umowy. 

151. XXVIII/412/20 

w sprawie zawierania umów najmu  
i umów dzierżawy nieruchomości 
należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, 
których termin wygaśnięcia przypada w 
roku 2021 

GN 
W trakcie realizacji. Umowy zawierane są 
na bieżąco.  

XXIX sesja – 4 listopada 2020 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  
porozumiewania się na odległość 

152. XXIX/413/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez 

Gminę Miasto Kołobrzeg 

EKS 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 16 listopada 
2020 r. poz. 5032. Uchwała weszła w życie  
1 grudnia 2020 r. 
Uchwała zmieniła Uchwałę  
Nr XXVIII/406/20 z dnia 7 października 
2020 r. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydział EKS  
i przekazana do wykorzystania przez 
stowarzyszenia działające w zakresie 
sportu przy ubieganiu się o udzielenie 
dotacji z budżetu GMK. 

153. XXIX/414/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. 
S 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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Zachodniopomorskiego dnia  
12 listopada 2020 r. poz. 5019. 
Uchwalono zmiany w budżecie zgodnie z 
projektem uchwały. 

154. XXIX/415/20 
w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2020 – 2030 

S 
Uchwalono zmiany w WPF zgodnie z 
projektem uchwały. 

155. XXIX/416/20 

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych, będących  
w posiadaniu Miejskich Wodociągów i 
Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na 
lata 2021 – 2027 

PNW 
MWiK 

Uchwała weszła w życie  
1 stycznia 2021 r. i została przekazana do 
wykonania spółce  MWiK Kołobrzeg sp. z 
o.o. 

156. XXIX/417/20 

w sprawie przyjęcia „Rocznego 
Programu współpracy Gminy Miasto 
Kołobrzeg z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2021” 

WS 
EKS 

Uchwała będzie realizowana  
w 2021 r.  
Na podstawie przyjętego programu 
ogłoszono otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych na 2021 r. 

157. XXIX/418/20 

w sprawie sprzedaży działki numer 
204/30 obręb 17 oraz działki numer 
204/31 obręb 17 położonych przy  
ul. Kolumba w Kołobrzegu 

GN Uchwała w trakcie realizacji. 

158. XXIX/419/20 

w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg – 
Uzdrowisko Wschód 

UA Uchwała w trakcie realizacji. 

159. XXIX/420/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

BRM 

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

160 XXIX/421/20 

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg  
z kontroli kompleksowej 
wykorzystanych dotacji podmiotowych 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. 
Galla Anonima w 2019 roku 

EKS 
Uchwała została przekazana do stosowania 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną.   

XXX sesja – 2 grudnia 2020 r. Sesja budżetowa w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

161. XXX/422/20 

w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Kołobrzegu na 2021 r. 

EKS 
Uchwałę przekazano do stosowania przez 
MOSiR. 

162. XXX/423/20 

zmieniająca uchwałę  
Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 14 lipca 2017 r.  
w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg  
w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Miasto 
Kołobrzeg lub jej jednostkom 

D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
28 grudnia 2020r. poz. 5960. Uchwała 
weszła w życie  
12 stycznia 2021 r. 
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organizacyjnym oraz warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej  
w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną 

163. XXX/424/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Miasto Kołobrzeg na 2021 rok 

S 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 10 grudnia 
2020 r. poz. 5562. Uchwała weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 
Uchwalono budżet Gminy Miasto 
Kołobrzeg na 2021 r. zgodnie  
z projektem uchwały. 

164. XXX/425/20 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 
lata 2021 – 2044. 

S 

Uchwalono WPF na lata  
2021-2044 zgodnie z projektem uchwały. 
Uchwała weszła  
w życie z dniem 1 stycznia 2021r. 

165. XXX/426/20 

w sprawie przyjęcia apelu  
w przedmiocie Funduszu Odbudowy i 
Wieloletnich Ram Finansowych Unii 
Europejskiej na lata 2021 – 2027 

BPM 

Uchwała została przesłana do Marszałka 
Województwa  Zachodniopomorskiego. 
Wojewoda Zachodniopomorski 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr 
P.1.4131.388.2020.K z dnia  08 stycznia 
2021 r. stwierdził nieważność uchwały. 

166. XXX/427/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia składu osobowego stałych 
Komisji Rady Miasta Kołobrzeg 

BRM 
Rada Miasta wybrała radnego Dariusza 
Zawadzkiego do składu Komisji Prawa. 

167. XXX/428/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 
przewodniczących stałych Komisji Rady 
Miasta Kołobrzeg 

BRM 
Rada wybrała radnego Dariusza 
Zawadzkiego na Przewodniczącego Komisji 
Prawa. 

168. XXX/429/20 w sprawie rozpatrzenia wniosków 
mieszkanki 

BRM 

Rada nie uwzględniła wniosków 
mieszkanki. Uchwała została przekazana 
wnioskodawcy wraz  
z uzasadnieniem.  

169. XXX/430/20 

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg  
z kontroli problemowej gospodarowania 
wydzielonymi rachunkami dochodów 
własnych 

EKS 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydział EKS. 
 

XXXI sesja – 30 grudnia 2020 r. Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków  
porozumiewania się na odległość 

170 XXXI/431/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. 

S 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
07 stycznia 2021 r. poz. 120. 
Uchwalono zmiany w budżecie zgodnie z 
projektem uchwały. 

171. XXXI/432/20 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 

lata 2020 – 2030 
S 

Uchwalono zmiany w WPF zgodnie z 
projektem uchwały. 
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172. XXXI/433/20 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2020 

WIR 
GKL 
GN 

WŚiO 

Wydatki niewygasające realizowane są 
zgodnie  
z zapisami uchwały do  
30 czerwca 2021 r. 

173. XXXI/434/20 w sprawie poboru opłaty targowej 

w drodze inkasa 
D 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
07 stycznia 2021 r. poz. 121. Uchwała 
weszła w życie  
22 stycznia 2021 r. 

174. XXXI/435/20 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg 
położonego pomiędzy torami 
kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard 
a ulicami Myśliwską  
i Koszalińską 

UA 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
09 lutego 2021r.  poz. 651. Uchwała 
wejdzie w życie  
24 lutego 2021 r. 

175. XXXI/436/20 

w sprawie 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 

UA 

Akt prawa miejscowego 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia  
09 lutego 2021r.  poz. 652. Uchwała 
wejdzie w życie  
24 lutego 2021 r. 

176. XXXI/437/20 

w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami dla 
Miasta Kołobrzeg na lata  
2021 – 2024” 

UA 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2021 r. W realizacji przez powołany 
Zarządzeniem Nr 79/20 Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg z dnia 20 maja 2020 r. zespół ds. 
ochrony i opieki nad zabytkami. Z końcem 
marca 2021 r. zespół przedstawi Prezydent 
sprawozdanie z zadań wykonanych w roku 
2020. 
Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego dnia 
09 lutego 2021 r. poz. 653. 

177. XXXI/438/20 

w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 
2026 

WS 

Uchwała będzie realizowana  
w latach 2021-2026 w obszarze zadań 
gminy przez podmioty będące 
realizatorami poszczególnych programów 
społecznych. 

178. XXXI/439/20 

w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2021 – 2023 

WS 

Uchwała będzie realizowana  
w latach 2021-2023 w obszarze zadań 
własnych gminy wynikających z ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Uchwała przekazana 
do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  
w celu realizacji. 
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179. XXXI/440/20 
w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Wspierania Rodziny  
w Kołobrzegu na lata 2021 – 2023 

WS 

Uchwała będzie realizowana  
w latach 2021-2023 w obszarze zadań 
własnych gminy wynikających z ustawy z 
dnia  
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. Uchwała 
przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej realizującego zadania z zakresu 
wspierania rodziny. 

180. XXXI/441/20 

w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania 
Bezdomności w Kołobrzegu na lata 2021 
– 2023 

WS 

Uchwała będzie realizowana  
w latach 2021-2023 w zakresie 
przeciwdziałania bezdomności. Uchwała 
przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej realizującego zadania z zakresu 
przeciwdziałania bezdomności. 

181. XXXI/442/20 

w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2021 

WS 

Uchwała będzie realizowana  
w 2021 r. Program stanowi podstawę 
wydatkowania środków na realizację zadań  
w ramach MPPiRPA. 

182. XXXI/443/20 

w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej „Profilaktyka i wczesne 
wykrywanie osteoporozy dla 
mieszkańców Miasta Kołobrzeg na lata 
2021 – 2023” 

WS 
Przystąpiono do przygotowania procedury 
konkursowej mającej na celu wybór 
realizatora programu. 

183. XXXI/444/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku 
mieszkańca 

BRM 

Rada nie uwzględniła wniosku mieszkańca. 
Uchwała wraz  
z uzasadnieniem została przesłana do 
wnioskodawcy. 

184. XXXI/445/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na rok 2021 

BRM 
Zgodnie z § 80 ust. 1 Statutu Miasta Rada 
zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na rok 2021.  

185. XXXI/446/20 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z 
kontroli problemowej  
w zakresie analiz  i struktury 
dokonanych podwyżek w 2019 roku dla 
pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg 
oraz jednostek samorządowych 

EKS 
BK 

Uchwała została przekazana do realizacji 
przez MOSiR  
w zakresie wniosku Nr 1. 
W zakresie wniosku Nr 2 dokonano 
aktualizacji  
i wprowadzono  w życie z dniem 
01.01.2021r.. ZW nr 117/20  
z dnia 10.12.2020r. w sprawie 
wprowadzenia w życie Regulaminu 
Wynagrodzenia pracowników 
samorządowych Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

186. XXXI/447/20 

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z 
kontroli problemowej dotyczącej 
realizacji naboru do żłobków miejskich 

WS 
Podjęto prace nad projektem uchwały dot. 
zmiany statutu żłobka „Krasnal” w zakresie 
procedury naboru.  
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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 2020 r. poz. 713) do dnia 31 maja Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia
Radzie Miasta Kołobrzeg Raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 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 2020, 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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