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ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych na lata 2015 -2020  
 

LP. ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ 
CZĘŚĆ/STRONA DOKUMENTU, DO 

KTÓREJ ODNOSI SIĘ UWAGA 
ZAPIS, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA TREŚĆ UWAGI/ PROPOZYCJA ZMIAN UZASADNIENIE UWAGI/ ZMIAN 

PRZYJĘCIE 

UWAGI 
TAK/NIE 

UZASADNIENIE 
ORGANIZATORA 

 w przypadku odmowy uwzględnienia 
uwagi 

1.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 4-5 
 
 
 

Istotnym czynnikiem 
determinującym prace i kształt 
WSPO był również zapisy Strategii 
Nadmorskiego Obszaru 
Funkcjonalnego ( obejmującego 
Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę 
Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie 
Morskie), która powstała w celu 
realizacji ponadlokalnych, 
wspólnych działań rozwojowych, 
wychodzących poza granice jednej 
gminy) oraz Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Koszalińsko-
Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Obydwa 
dokumenty zostały opracowane 
odpowiednio w 2014 i 2015 roku. 
 

Istotnym czynnikiem 
determinującym prace i kształt 
WSPO był również zapisy Strategii 
Nadmorskiego Obszaru 
Funkcjonalnego ( obejmującego 
Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę 
Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie 
Morskie), która powstała w celu 
realizacji ponadlokalnych, 
wspólnych działań rozwojowych, 
wychodzących poza granice jednej 
gminy) oraz Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji  
Terytorialnych Koszalińsko-
Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz 
Polityka Transportowa NOF. 
Obydwa Te trzy dokumenty zostały 
opracowane odpowiednio w 2014 i 
2015 roku.  

Dokument Polityka 
Transportowa jest kluczowy dla 
rozwoju NOF Kołobrzeg i stanowi 
jedną z najważniejszych 
dokumentów strategicznych. 

TAK 

 

2.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 18 
 
 
 

Poprawa funkcjonowania systemu 
organizacji ruchu w Kołobrzegu to 
jedno z głównych wyzwań dla 
miasta. Jednym z celów powyższego 
jest poprawa efektywności 
energetycznej, stosowanie bardziej 
oszczędnych i przyjaznych dla 
środowiska rozwiązań. W 
perspektywie następnych sześciu lat 
przewiduje się realizację 
przedsięwzięć służących temu 
celowi, a więc działania związane z 
wprowadzeniem niskoemisyjnego 
transportu miejskiego, zakup 
niskoemisyjnego taboru dla 
transportu miejskiego, wdrożenie 
wspólnego biletu w ramach MOF 
oraz modernizację pętli 
autobusowych i unifikację 
infrastruktury przystanków 
autobusowych (wiaty 
przystankowe).  

Poprawa funkcjonowania systemu 
organizacji ruchu w Kołobrzegu to 
jedno z głównych wyzwań dla 
miasta. Jednym z celów powyższego 
jest poprawa efektywności 
energetycznej, stosowanie bardziej 
oszczędnych i przyjaznych dla 
środowiska rozwiązań. W 
perspektywie następnych sześciu lat 
przewiduje się realizację 
przedsięwzięć służących temu 
celowi, a więc działania związane z 
wprowadzeniem niskoemisyjnego 
transportu miejskiego, zakup 
niskoemisyjnego taboru dla 
transportu miejskiego, wdrożenie 
wspólnego biletu w ramach MOF 
oraz modernizację pętli 
autobusowych i unifikację 
infrastruktury przystanków 
autobusowych (wiaty 
przystankowe). Zgodnie z zapisami 

Kluczowe znaczenie dla 
perspektyw rozwojowych NOF 
Kołobrzeg. 

NIE 

WSPO dotyczą okresu do 2020 roku. Są 
dokumentem wykonawczym – 
realizacyjnym do Strategii, dlatego też w 
dokumencie umieszczono projekty i 
zadania, które będą realizowane w 
perspektywie do 2020. WSPO nie 
obejmują swym zakresem planów 
dotyczących działań rozwojowych po 
2020 roku. 
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Niezwykle istotnym elementem 
miejskiej polityki niskoemisyjnej 
będzie prowadzenie kompleksowych 
działań na rzecz konkretnych zmian 
w zachowaniach komunikacyjnych – 
rozwijanie systemu roweru 
publicznego, samochodu 
publicznego, budowa systemu 
parkingów buforowych. Wszelkie 
istotne zmiany w zakresie wzrostu 
atrakcyjności transportu miejskiego 
wiązać będą się z wprowadzeniem 
systemu charakteryzującego się 
uzupełniającym przebiegiem tras 
komunikacyjnych, koordynacją 
rozkładów jazdy. 

Polityki Transportowej w 
perspektywie (po 2020 roku) lub 
kierunkowo (po 2025 roku) należy 
rozpatrzeć możliwość uruchomienia 
systemu Lekkiej Kolei Nadmorskiej 
(Tramwaj Dwusystemowy) z 
możliwością rozbudowy tego 
systemu w układzie 
równoleżnikowym wzdłuż wybrzeża 
NOF i obwodnicowym wokół 
Śródmieścia Kołobrzegu.  
Niezwykle istotnym elementem 
miejskiej polityki niskoemisyjnej 
będzie prowadzenie kompleksowych 
działań na rzecz konkretnych zmian 
w zachowaniach komunikacyjnych – 
rozwijanie systemu roweru 
publicznego, samochodu 
publicznego, budowa systemu 
parkingów buforowych a 
perspektywicznie i na kierunek z 
uwzględnieniem LKN NOF 
Kołobrzeg. Wszelkie istotne zmiany 
w zakresie wzrostu atrakcyjności 
transportu miejskiego wiązać będą 
się z wprowadzeniem systemu 
charakteryzującego się 
uzupełniającym przebiegiem tras 
komunikacyjnych, koordynacją 
rozkładów jazdy a docelowo 
przewidywać należy budowę LKN 
jako alternatywnego systemu 
transportowego NOF Kołobrzeg. 

3.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 24-25 
 
 
 

Będą 
one realizowane poprzez 
podejmowanie działań związanych z 
modernizacją nabrzeży w porcie 
handlowym, inwestycjami w 
innowacyjne systemy 
magazynowania i składowania 
towarów, aktywizacją portu 
handlowego, jako platformy 
logistycznej. Równie istotnym 
zadaniem jest pogłębienie kanału 
portowego, celem umożliwienia 
wejścia do portu Kołobrzeg 
większych jednostek. 
Rozbudowa infrastruktury do 
obsługi funkcji handlowej ( w tym 
poprawa systemu komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej portu, 
aktywizacja funkcji transportowej i 

Będą 
one realizowane poprzez 
podejmowanie działań związanych z 
modernizacją nabrzeży w porcie 
handlowym, inwestycjami w 
innowacyjne systemy 
magazynowania i składowania 
towarów, aktywizacją portu 
handlowego, jako platformy 
logistycznej. Równie istotnym 
zadaniem jest pogłębienie kanału 
portowego oraz powiększenie 
obrotnicy, celem umożliwienia 
wejścia do portu Kołobrzeg 
większych jednostek. 
Rozbudowa infrastruktury do 
obsługi funkcji handlowej ( w tym 
poprawa systemu komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej portu, 

 NIE 

POWIĘKSZENIE OBROTNICY PORTOWEJ: 
bardziej odpowiednim zapisem był by 
ewentualnie zapis o  SPORZĄDZENIU 
ANALIZY NAWIGACYJNEJ DLA PORTU 
KOŁOBRZEG OKRESLAJĄCEJ JAKIE 
NAJWIĘKSZE JEDNSOTKI (STATKI) MOGĄ 
ZAWIJAĆ (WEJŚĆ) DO PORTU (parametry 
techniczne samego wejścia do portu np. 
czy statek o długości 150 m przepłynie 
przez zakręt wejścia do portu, czy 
szerokość takiej jednostki pozwoli na 
podejście jej do obrotnicy – czy będzie 
konieczność ewakuacji połowy portu i 
wstrzymania ruchu pasażerskiego);  
ANALIZA. będzie musiała 
„odpowiedzieć” na takie zagadnienia – 
może być też tak, mimo przebudowy 
obrotnicy (to wiąże się z rozebraniem 
części nabrzeża szkolnego) i statki o 
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handlowej) to także realizacja zadań 
związanych z poprawą stanu sieci 
wodno-kanalizacyjnej oraz 
nawierzchni placów składowych, 
modernizacją systemu oświetlenia 
oraz sieci energetycznej terenu 
portu, rozbudową wewnętrznego 
systemu komunikacyjnego czy 
przedsięwzięciami nakierowanymi 
na stworzenie warunków do 
powstania punktu kontroli 
fitosanitarnej oraz granicznej 
kontroli weterynaryjnej na terenie 
portu. 

aktywizacja funkcji transportowej i 
handlowej) to także realizacja zadań 
związanych z poprawą stanu sieci 
wodno-kanalizacyjnej oraz 
nawierzchni placów składowych, 
modernizacją systemu oświetlenia 
oraz sieci energetycznej terenu 
portu, rozbudową wewnętrznego 
systemu komunikacyjnego czy 
przedsięwzięciami nakierowanymi 
na stworzenie warunków do 
powstania punktu kontroli 
fitosanitarnej oraz granicznej 
kontroli weterynaryjnej na terenie 
portu. 

długości 150 m i tak nie będą mogły 
zawijać do portu 

4.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 34 
 
 
 

1) Niskoemisyjny transport miejski: 
a. .... 
b. .... 
c. .... 
d. .... 
e. .... 
 

1) Niskoemisyjny transport miejski: 
a. .... 
b. .... 
c. .... 
d. .... 
e. .... 
f. Budowa LKN jako alternatywnego 
docelowego systemu 
komunikacyjnego dla NOF 
Kołobrzeg 

Kluczowe znaczenie dla 
perspektyw rozwojowych NOF 
Kołobrzeg. 

NIE 

W perspektywie do 2020 roku nie 
przewiduje się realizacji powyższego 
zadania. 
 

 

5.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 35-36 
 
 
 

2) W sektorze przeładunków – 
rozbudowa .... 
a. ... 
b. Modernizacja nabrzeży w porcie 
handlowym. 
c. ... 
d. ... 
e. ... 
f. ... 
g. Aktywizacja Portu Handlowego 
jako platformy logistycznej. 
h. Pogłębienie kanału portowego. 
Poprawa dostępu do portu od 
strony lądu, budowa dróg 
doprowadzających transport oraz 
dróg wewnętrznych. 
 
3) W sektorze Turystyki i żeglarstwa 
(rozbudowa mariny, budowa 
zaplecza pasażerskiego, aktywizacja 
funkcji turystyczno-rekreacyjnej 
portu): 
a. ... 
b. ... 
c. ... 

2) W sektorze przeładunków – 
rozbudowa .... 
a. ... 
b.  
Modernizacja nabrzeży w porcie 
handlowym poprzez ich 
pogłębienie, powiększenie 
obrotnicy portowej oraz budowę 
stanowisk do przeładunku 
kontenerów, RO-RO i stanowiska do 
przeładunku towarów bardzo 
ciężkich i wielkogabarytowych.  
c. ... 
d. ... 
e. ... 
f. ... 
g. Aktywizacja Portu Handlowego 
jako platformy logistycznej poprzez 
obsługę promów pasażersko-
samochodowych  i podjęcie starań o 
lokalizację centrów logistycznych i 
magazynowo składowych na terenie 
NOF Kołobrzeg. 
 
h. Pogłębienie kanału portowego 
oraz pogłębienie i powiększenie 

Kluczowe znaczenie dla 
perspektyw rozwojowych NOF 
Kołobrzeg i podniesienia 
znaczenia portu morskiego w 
Kołobrzegu. 

NIE 

W tym miejscu wskazano jedynie nazwę 
zadań. Opis w jaki będą one wykonane 
można ewentualnie umieścić w opisie 
dotyczącym gospodarki morskiej, jaki 
znajduje się nad tabelą w której 
umieszczono nazwę zadań. Niemniej 
wydaje się, iż opis sposobu wykonania 
zadania to już rola dokumentacji 
projektowych oraz projektów 
budowlanych itp.   
 
Towary bardzo ciężkie i 
wielkogabarytowe -przyjmuje się 
rozgraniczenie, że ładunek/konstrukcja 
jest/są typu lekkiego bądź ciężkiego. 
Dalej się tego nie stopniuje. 
 
POWIĘKSZENIE OBROTNICY PORTOWEJ: 
bardziej odpowiednim zapisem był by 
ewentualnie zapis o  SPORZĄDZENIU 
ANALIZY NAWIGACYJNEJ DLA PORTU 
KOŁOBRZEG OKRESLAJĄCEJ JAKIE 
NAJWIĘKSZE JEDNSOTKI (STATKI) MOGĄ 
ZAWIJAĆ (WEJŚĆ) DO PORTU (parametry 
techniczne samego wejścia do portu np. 
czy statek o długości 150 m przepłynie 
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obrotnicy portowej (do ok. 170m). 
Poprawa dostępu do portu od 
strony lądu, budowa dróg i torowisk  
doprowadzających transport oraz 
dróg wewnętrznych. Przebudowa i 
modernizacja układu torowisk w 
porcie i jego otoczeniu. 
 
3) W sektorze Turystyki i żeglarstwa 
(rozbudowa mariny, budowa 
zaplecza pasażerskiego, aktywizacja 
funkcji turystyczno-rekreacyjnej 
portu poprzez uruchomienie żeglugi 
promowej): 
a. ... 
b. Budowa obiektu 
wielofunkcyjnego na rzecz obsługi 
ruchu pasażerskiego w formie 
dworca morskiego i stanowiska 
obsługi promów pasażerskich i 
pasażersko-samochodowych. 
c. ... 

przez zakręt wejścia do portu, czy 
szerokość takiej jednostki pozwoli na 
podejście jej do obrotnicy – czy będzie 
konieczność ewakuacji połowy portu i 
wstrzymania ruchu pasażerskiego);  
ANALIZA. będzie musiała 
„odpowiedzieć” na takie zagadnienia – 
może być też tak, mimo przebudowy 
obrotnicy (to wiąże się z rozebraniem 
części nabrzeża szkolnego) i statki o 
długości 150 m i tak nie będą mogły 
zawijać do portu.  

 

6.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 51 
 
 
 

Ponadto polityka transportowa 
miasta wskazuje na kwestie 
związane z koniecznością 
uregulowania zasad organizacji 
ruchu oraz parkowania ze 
szczególnym uwzględnieniem strefy 
śródmiejskiej i strefy 
uzdrowiskowej. Modernizacja, 
rozwój oraz rozbudowa układu 
istniejących tras komunikacji 
zbiorowej oraz nowy docelowy 
system dróg rowerowych z 
podkreśleniem dostępności strefy 
śródmieścia i strefy uzdrowiskowej 
to kolejne z najważniejszych działań 
w sferze infrastruktury 
transportowej. 

Ponadto polityka transportowa 
miasta wskazuje na kwestie 
związane z koniecznością 
uregulowania zasad organizacji 
ruchu oraz parkowania ze 
szczególnym uwzględnieniem strefy 
śródmiejskiej i strefy 
uzdrowiskowej. Modernizacja, 
rozwój oraz rozbudowa układu 
istniejących tras komunikacji 
zbiorowej oraz nowy docelowy 
system dróg rowerowych z 
podkreśleniem dostępności strefy 
śródmieścia i strefy uzdrowiskowej 
to kolejne z najważniejszych działań 
w sferze infrastruktury 
transportowej. Zgodnie z zapisami 
Polityki Transportowej 
perspektywicznie lub kierunkowo 
należy rozpatrzeć możliwość 
budowy i uruchomienia LKN na 
obszarze Prace studialne i 
projektowe można zrealizować do 
2020 roku a po 2020 roku możliwa 
była by etapizacja uruchomienia 
LKN (etap A od Portu do Ustronia 
Morskiego do 2023 roku, etap B od 
Portu Morskiego do Dźwirzyna do 
2026 roku a etap C – obwodnica 
Śródmieścia do 2030 roku). 

Kluczowe znaczenie dla 
perspektyw rozwojowych NOF 
Kołobrzeg i funkcjonowania 
całego systemu 
komunikacyjnego. 

 NIE 

W perspektywie do 2020 roku nie 
przewiduje się realizacji powyższego 
zadania. Dokument zawiera zapisy, 
dotyczące zadań, które będą 
zrealizowane do 2020 roku, nie zaś plany 
obejmujące swym zakresem 
perspektywę wybiegającą poza rok 2020.  
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7.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 50 
 
 
 

Wdrożenie założeń Polityki 
transportowej nadmorskiego 
obszaru funkcjonalnego to ostatnie 
z zadań wskazanych do realizacji w 
obszarze TRANSPORTU. Dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
Kołobrzegu i całego regionu, 
konieczna jest likwidacja bariery 
dostępności komunikacyjnej, co 
oznacza przede wszystkim 
konieczność wzmocnienia powiązań 
transportowych Kołobrzegu z resztą 
kraju oraz powiązań zagranicznych z 
Berlinem oraz poprzez terminal 
pasażerski w porcie – ze 
Skandynawią. W tym aspekcie 
konieczne są działania 
przyspieszające budowę drogi 
ekspresowej S6 oraz gruntowna 
modernizacja istniejącej 
infrastruktury drogowej. 

Wdrożenie założeń Polityki 
transportowej nadmorskiego 
obszaru funkcjonalnego to ostatnie 
z zadań wskazanych do realizacji w 
obszarze TRANSPORTU. Dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
Kołobrzegu i całego regionu, 
konieczna jest likwidacja bariery 
dostępności komunikacyjnej, co 
oznacza przede wszystkim 
konieczność wzmocnienia powiązań 
transportowych Kołobrzegu z resztą 
kraju oraz powiązań zagranicznych z 
Berlinem oraz poprzez terminal 
pasażerski w porcie – ze 
Skandynawią. W tym aspekcie 
konieczne są działania 
przyspieszające budowę drogi 
ekspresowej S6 oraz gruntowna 
modernizacja istniejącej 
infrastruktury drogowej. 
Perspektywicznie i kierunkowo 
niezbędne jest także podjęcie 
działań zmierzających do budowy i 
uruchomoenia LKN w ramach 
poprawy funkcjonowania 
wewnętrznego systemu 
komunikacyjnego NOF Kołobrzeg i 
umożliwienia jego dalszego rozwoju 
przestrzennego i funkcjonalnego w 
zakresie transportu i komunikacji.  

Kluczowe znaczenie dla 
perspektyw rozwojowych NOF 
Kołobrzeg i funkcjonowania 
całego systemu 
komunikacyjnego. 

NIE 

j.w.  

8.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 52 
 
 
 

Nowe branże będą wspierane 
jedynie wówczas, gdy pojawią się 
symptomy ich rozwoju w oparciu o 
czynniki endogenne. 

Nowe branże będą wspierane 
jedynie wówczas, gdy pojawią się 
symptomy ich rozwoju w oparciu o 
czynniki endogenne. endogeniczne. 

Poprawka formalna... TAK 

 

9.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 53 
 
 
 

Poprawa sposobu organizacji i 
zarządzania systemem 
transportowym – stworzenie 
wydajnego układu drogowego, 
udrożnienie i poprawa dostępności 
komunikacyjnej oraz 
unowocześnienie stanu 
infrastruktury drogowej i 
towarzyszącej. 

Poprawa sposobu organizacji i 
zarządzania systemem 
transportowym – stworzenie 
wydajnego układu drogowego, 
udrożnienie i poprawa dostępności 
komunikacyjnej oraz 
unowocześnienie stanu 
infrastruktury drogowej i 
towarzyszącej w tym budowa LKN 
NOF Kołobrzeg. 

Ze względu na przeciążenie 
systemu komunikacyjnego NOF 
Kołobrzeg jest to działanie 
niezbędne do podjęcia w 
perspektywie kilku- kilkunastu 
lat.  

 NIE 

W perspektywie do 2020 roku nie 
przewiduje się realizacji powyższego 
zadania.  
 

 

10.  Osoba fizyczna 

 
 

Str. 105-126 
 

Tabela i zapisy dotyczące szeroko 
rozumianej polityki transportowej  

Wniesienie odpowiednich 
poprawek uwzględniających 
następujące elementy związane z 
transportem i komunikacją:  

Uzupełnienie wskaźników i 
mierników dotyczących 
proponowanych inwestycji i 
elementów infrastruktury 

NIE 

 Propozycja wskaźnika - liczba 
kilometrów LKN. W perspektywie do 
2020 roku nie przewiduje się 
realizacji zadania w zakresie budowy 
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budowa i uruchomienie LKN, 
pogłębienie i rozbudowa obrotnicy 
portowej,  
budowa stanowiska 
kontenerowego, Ro-RO, 
przeładunków wielkogabarytowych 
i bardzo ciężkich,  
stanowisko promowe,  
dworzec morski (promowy), 
lotnisko sportowo turystyczne i 
General Aviation 

komunikacyjnej i techniczno-
inżynierskiej. (np. 
miernik/wskaźnik  
zwiększenia wielkości statków 
zawijających do portu morskiego 
w Kołobrzegu czy  
liczba kilometrów LKN podobnie 
jak  
liczba kilometrów linii 
autobusowych).  

LKN.  

 W przypadku propozycji - wskaźnika 
zwiększenie wielkości statków 
zawijających do portu morskiego w 
Kołobrzegu. W projekcie WSPO 
umieszczono wskaźnik – liczba 
statków wchodzących do portu, 
ponieważ . 

 

 Propozycja wskaźnika liczba 
kilometrów linii autobusowych. W 
projekcie WSPO- projekt B.3. 
umieszczono wskaźnik- dostępność 
transportu publicznego, który będzie 
mierzony w następujący sposób:  
długość linii autobusowych w 
km/powierzchnię miasta. Wydaje się, 
iż ten wskaźnik jest bardziej 
obrazowy. 

11.  MOPS 

C – Obywatelski Kołobrzeg 
Obszar – sprawy społeczne 

str. 77 
 
 
 
 
 

Kolejne z zadań dotyczy realizacji 
programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020. Celem programu jest 
ograniczenie zjawiska 
niedożywienia, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w 
trudnej sytuacji. Program swoim 
zakresem obejmuje wsparcie dzieci 
do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej oraz uczniów do czasu 
ukończenia nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej. Program jest 
finansowany ze środków własnych 
gminy oraz dotacji z budżetu 
państwa otrzymanej w ramach 
dofinansowania wieloletniego 
programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020. 

Kolejne z zadań dotyczy realizacji 
wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020. Celem programu jest 
ograniczenie zjawiska 
niedożywienia, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w 
trudnej sytuacji. Program swoim 
zakresem obejmuje wsparcie dzieci 
do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej oraz uczniów do czasu 
ukończenia nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej. Program jest 
finansowany ze środków własnych 
gminy oraz dotacji z budżetu 
państwa.   

Wprowadzenie prawidłowej 
nazwy programu. 

TAK 

 

12.  MOPS 

Główne zadania w powyższych 
projektach 

str. 92 

C. 10. Interdyscyplinarne wspieranie 
rodziny: 

2) Realizacja programu 
osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020. 

 

C. 10. Interdyscyplinarne wspieranie 
rodziny: 

2) Realizacja wieloletniego 
programu wspierania 
finansowego gmin w 
zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-
2020. 

Wprowadzenie prawidłowej 
nazwy programu. 

TAK 
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13.  MOPS 

Mierniki realizacji                    
(uzupełnia-jące mierniki 

zawarte w Strategii Rozwoju 
Miasta … ): 

str. 99 

 Liczba osób korzystających z 
organizacyjnych form wsparcia 
rodziny i dziecka. 

 Liczba wydanych kart dla rodzin. 

 Liczba podmiotów 
uczestniczących w programie. 

 Liczba osób dorosłych i dzieci 
korzystających z systemu 
wsparcia. 

 Liczba osób uczestniczących w 
Miejskim Programie Wsparcia 
Rodziny. 

 Liczba osób korzystających z 
poradnictwa na rzecz rodziny. 

 Liczba NGO realizujących 
zadania na rzecz rodziny. 

 Liczba osób i rodzin objętych 
wsparciem zespołu 
interdyscyplinarnego w 
Kołobrzegu, których problemy 
skutecznie rozwiązano. 

 Liczba osób korzystających 
pomocy MOPS na 1000 
mieszkańców.  

 Liczba osób objętych praca 
socjalną i poradnictwem 
specjalistycznym w ramach 
włączenia społecznego.  

 Liczba kontraktów socjalnych 
(lub dokumentów 
równoważnych) ocenionych 
pozytywnie. 

 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym, które zakończyły 
udział w  projektach 
aktywizacyjnych i/lub 
działaniach rewitalizacyjnych. 

 Liczba osób uczestniczących w 
Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  

 Liczba osób uczestniczących w 
Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Liczba osób bezdomnych 
objętych wsparciem.  

 Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej realizujących 
działania na rzecz włączenia 
społecznego.   

 Liczba osób korzystających z 
organizacyjnych form wsparcia 
rodziny i dziecka. 

 Liczba wydanych kart dla rodzin. 

 Liczba osób dorosłych i dzieci 
korzystających z systemu 
wsparcia. 

 Liczba placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży. 

 Liczba osób korzystających z 
poradnictwa na rzecz rodziny. 

 Liczba NGO realizujących 
zadania na rzecz rodziny. 

 Liczba osób i rodzin objętych 
wsparciem zespołu 
interdyscyplinarnego w 
Kołobrzegu, których problemy 
skutecznie rozwiązano. 

 Liczba osób korzystających 
pomocy społecznej MOPS na 
1000 mieszkańców.  

 Liczba osób objętych pracą 
socjalną i poradnictwem 
specjalistycznym w ramach 
włączenia społecznego.  

 Liczba kontraktów socjalnych 
(lub dokumentów 
równoważnych) ocenionych 
pozytywnie. 

 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym, które zakończyły 
udział w  projektach 
aktywizacyjnych i/lub 
działaniach rewitalizacyjnych. 

 Liczba podmiotów włączających 
się w realizację Miejskiego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  

 Liczba podmiotów włączających 
się w realizację Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

 Liczba osób bezdomnych 
objętych wsparciem.  

 Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej realizujących 
działania na rzecz włączenia 
społecznego.   

 Liczba podmiotów ekonomii 

Ujednolicenie zapisów 
dotyczących mierników realizacji 
WSPO (str. 99) ze  wskaźnikami 
mierzącymi osiągnięcie celów 
programowych (str. 123-125).   

TAK 
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 Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej korzystających ze 
wsparcia PKD.  

 Liczba podmiotów 
uczestniczących w realizacji 
programu. 

 Liczba osób korzystających ze 
wsparcia w ramach programu. 

 Liczba seniorów na terenie 
miasta. 

 Liczba seniorów objętych 
działaniami o charakterze 
aktywizacyjnym i integracyjnym.  

 Liczba seniorów korzystających z 
usług ośrodków wsparcia.  

 Liczba wydanych kart 
Kołobrzeska Karta Seniora.  

 Liczba podmiotów 
uczestniczących w programie. 

 Liczba NGO realizujących 
przedsięwzięcia na rzecz 
seniorów. 

 Liczba seniorów korzystających 
ze wsparcia NGO. 

społecznej korzystających ze 
wsparcia PKD.  

 Liczba podmiotów 
uczestniczących w realizacji 
programu. 

 Liczba seniorów na terenie 
miasta. 

 Liczba seniorów objętych 
działaniami o charakterze 
aktywizacyjnym i integracyjnym.  

 Liczba seniorów korzystających z 
usług ośrodków wsparcia.  

 Liczba wydanych kart 
Kołobrzeska Karta Seniora.  

 Liczba podmiotów 
uczestniczących w programie. 

 Liczba NGO realizujących 
przedsięwzięcia na rzecz 
seniorów. 

 Liczba seniorów korzystających 
ze wsparcia NGO. 

14.  

MOPS 
 

Wskaźniki mierzące 
osiągnięcie celów 

programowych 
str. 123 

L.p. C.10 
Projekty i zadania  
Interdyscyplinarne wspieranie 
rodziny: 
2) Realizacja programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020. 
Oczekiwany trend spadek  

L.p. C.10 
Projekty i zadania  
Interdyscyplinarne wspieranie 
rodziny: 
2) Realizacja wieloletniego 
programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020. 
Oczekiwany trend utrzymanie 
poziomu  

Wprowadzenie prawidłowej 
nazwy programu.  

TAK 

 

15.  

L.p. C.11 
Projekty i zadania  
Włączenie społeczne  
Wskaźnik  
Liczba osób korzystających z 
pomocy MOPS na 1000 
mieszkańców.  

L.p. C.11 
Projekty i zadania  
Włączenie społeczne  
Wskaźnik  
Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej MOPS na 1000 
mieszkańców. 

Dostosowanie wskaźnika do 
dostępnych danych 
(w kolejnych analizowanych 
wersjach WSPO słowo 
„społecznej” zostało omyłkowo 
pominięte).      

TAK 

 

16.  RSTU 
 
 

 Pomimo „książkowej" formy 
dokument jest paradoksalnie mało 
czytelny (podczas lektury części 
opisowych czytelnik „gubi" kontekst 
tekstu. 
 
Czytelny, zwięzły zapis (tabelkowy, a 
nie „humanistyczny opis"). 

 

TAK 

Przygotowano wersję skróconą 
dokumentu zawierającą jedynie projekty 
i zadania. 
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17.  RSTU  

 Informacje dot. finansowania 
projektów mają charakter zbyt 
ogólny (mogą dotyczyć dowolnych 
obszarów kraju). 
 
Jednoznaczne zdefiniowanie 
kosztów realizacji projektu. 

 

NIE 

Ponieważ instytucje zarządzające m.in. 
środkami pochodzącymi ze źródeł UE 
rozpoczynają wdrażanie funduszy na lata 
2014-2020, Gmina Miasto Kołobrzeg  
będzie dążyła do pozyskania 
finansowania na poszczególne działania 
przez cały okres wdrażania WSPO.  
 
Kosztów realizacji projektów i zadań 
zawarte będą w budżecie miasta. 

18.  RSTU  

 Brak terminarza realizacji 
projektów. 
 
KARTA PROJEKTU (terminy 
rozpoczęcia, odpowiedzialni za 
realizację; źródła finansowania). 

 

NIE 

Zadania będą realizowane w latach 
2015-2020.  
Koordynatorów projektów wskazano w 
tabeli pod zadaniami.  
W projekcie dokumentu wskazano ogóle 
informacje  na temat źródeł 
finansowania.  

19.  RSTU str. 28,32, A.9 

 Zbyt mało wyeksponowana wiodąca 
funkcja uzdrowiskowa miasta.  

 

 

WSPO są dokumentem wykonawczym 
do Strategii Rozwoju Miasta…, a więc 
dokumentem o charakterze 
realizacyjnym, który skupia się na 
samych zadaniach.  Rola oraz funkcja 
uzdrowiska został zaakcentowana w 
samej Strategii… - w analizie SWOT oraz 
celach strategicznych i operacyjnych. 
Głównym celem miasta jest stworzenie 
oferty całorocznej w oparciu o zasoby 
uzdrowiskowe i turystyczne. Cały 
program operacyjny – Klimatyczny 
Kołobrzeg – służy do realizacji m.in. 
powyższego celu. Nazwa programu 
również nie jest przypadkowa, ponieważ 
nawiązuje  do hasła promującego miasto 
Kolobrzeg.  

20.  RSTU str. 25,32,36 

 Brak ważności funkcji portu 
jachtowego- mariny). 

 

 

WSPO są dokumentem wykonawczym 
do Strategii Rozwoju Miasta…, a więc 
dokumentem o charakterze 
realizacyjnym, który skupia się na 
samych zadaniach. Rolą dokumentu nie 
jest gradacja i nadawanie wagi 
poszczególnym zadaniom. Znaczenie 
oraz funkcja portu jachtowego i mariny 
została zaakcentowana w samej 
Strategii… - w analizie SWOT oraz celach 
strategicznych i operacyjnych. Jeden z 
celów operacyjnych miasta brzmi: 
Kołobrzeg celem żeglarzy bałtyckich. 

 

21.  RSTU  
 Zbyt mała rola miejskiego systemu 

rowerowego. 
 

 Rolą dokumentu nie jest gradacja i 
nadawanie wagi poszczególnym 
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zadaniom. Budowa systemu roweru 
miejskiego jest jednym z zadań służących 
wdrożeniu i realizacji celów 
strategicznych, operacyjnych Strategii… i 
programowych WSPO.   

22.  
Stowarzyszenie Miłośników 

ulicy Zygmuntowskiej w 
Kołobrzegu 

A.1. 

Zachowanie oraz ochrona 
środowiska naturalnego: 
1) Kompleksowe inwestycje w 
zakresie rozwoju systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

c) pojemniki na odpady powinny 
zdecydowanie różnić się kolorystyką 
i być z dużym napisem na jakie 
odpady są przeznaczone  
d) wiaty na pojemniki powinny być 
większe, osiatkowane do pełnej 
wysokości 
e) kosze na odpady, wolnostojące, 
w  miejscach żerowisk mew 
rozrzucają śmieci po powinny być  
wymienione na kosze z pokrywą. 

Np. na ulicy Zygmuntowskiej są 
pojemniki w kolorze żółtym 
przeznaczone na 3 różne rodzaje 
odpadów… 
 

NIE 

Gmina miasto Kołobrzeg w miarę 
możliwości dąży do ujednolicenia 
kolorystki pojemników na poszczególne 
frakcje odpadów.  

23.  
Stowarzyszenie Miłośników 

ulicy Zygmuntowskiej w 
Kołobrzegu 

A.2. 

2) Nasadzenia drzew i krzewów 
na terenie miasta. 
 

Zadbanie i rewitalizacja lip oraz 
żywopłotu na ulicy 
Zygmuntowskiej. 
 

Lipy na ulicy Zygmuntowskiej 
są ewenementem w 
Kołobrzegu, cała ulica  jest 
nimi obsadzona, dzięki czemu 
w okresie od wiosny do końca 
zimy ulica jest zazieleniona i 
ładna. 

NIE 

Zapis jest zbyt szczegółowy, wymagał by 
wypunktowanie wszystkich ulic miasta, 
których problem dotyczy. Miasto 
corocznie, w miarę posiadanych środków 
finansowych, wykonuje inwentaryzację 
oraz rewitalizację zieleni miejskiej. 
Działania takie są przewidziane również 
w perspektywie do 2020 roku.   

24.  
Stowarzyszenie Miłośników 

ulicy Zygmuntowskiej w 
Kołobrzegu 

A.3. 

3) Rewitalizacja Kanału 
Drzewnego oraz terenów nad 
Stramniczką 

Rewitalizacja Kanału drzewnego na 
wysokości ulicy Zygmuntowskiej 
oraz budowa ścieżki spacerowo-
rowerowej. 
 

Ścieżkę rowerowo- spacerową 
można by zbudować na wałach, 
poza tym na tym odcinku nad 
brzegiem Kanału spaceruje dużo  
osób, często tez bawią się dzieci, 
dlatego należałoby również 
odpowiednio zabezpieczyć brzeg. 

NIE 

Zapis jest zbyt szczegółowy. W formie 
zaproponowanej w projekcie WSPO nie 
wyklucza budowy ścieżki spacerowo-
rowerowej.  

25.  
Stowarzyszenie Miłośników 

ulicy Zygmuntowskiej w 
Kołobrzegu 

A.4. 

Budowa zintegrowanego systemu 
tras rowerowych wraz z budową 
infrastruktury ścieżek rowerowych, 
w tym m.in.: budowa ścieżki 
rowerowej byłym torowisku w 
rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej. 

Budowa ścieżki spacerowo-
rowerowej oraz remont Bulwaru 
Marynarzy (deptak nad Parsętą). 
 

Deptak nad Parsętą oraz Kanał 
Drzewny na odcinku ulicy 
Zygmuntowskiej stanowią dużą 
atrakcję turystyczną (źródełko 
solankowe) oraz popularny szlak 
komunikacyjny z Portu do 
miasta. 

NIE 

Zapis jest zbyt szczegółowy. W formie 
zaproponowanej w projekcie WSPO nie 
wyklucza budowy ścieżki spacerowo-
rowerowej.  

26.  
Stowarzyszenie Miłośników 

ulicy Zygmuntowskiej w 
Kołobrzegu 

A.4. 

Opracowanie i realizacja planu 
gospodarki niskoemisyjnej: 
 

Wykonanie na ulicach stref 
spowalniających ruch drogowy w 
miejsce obecnie stosowanych 
progów. 
 

Progi spowalniające są za płaskie 
i za niskie. Kierowcy często nie 
zmniejszają prędkości, a jeśli już 
to bezpośrednio za progiem 
bardzo przyśpieszają powodując 
tym samym zwiększenie hałasu. 

NIE  

Zapis jest zbyt szczegółowy. WSPO 
przewiduje wdrożenie zapisów Polityki 
Transportowej – projekt B.3.4)., w której 
zaproponowano m.in. wprowadzenie 
stref ruchu spowolnionego i 
uspokojonego.  

27.  
Stowarzyszenie Miłośników 

ulicy Zygmuntowskiej w 
Kołobrzegu 

A.5. 

Rozbudowa i modernizacja 
obiektowo znaczeniu historycznym 
oraz zabytków - m.in. 
 

Rewitalizacja ciągu zabytkowych 
kamienic przy ulicy Zygmuntowskiej 
i przyległych terenów zielonych. 

Ten teren stanowi naturalne 
ogniwo łączące Starówkę z 
portem, Latarnią Morską a dalej 
plażą i Mariną; jest to teren 
często wykorzystywany przez 
turystów pieszych, uczestników 
spływów, pojazdy CityTouri 

 

Zapis jest zbyt szczegółowy. W formie 
zaproponowanej w projekcie WSPO nie 
wyklucza realizacji zadania i obejmuje 
większy obszar. W opisie projektu B.2. – 
wskazano, iż podejmowane będą 
działania rewaloryzacyjne m.in. terenów 
nad Parsętą.  



11 

 

prywatne auta turystów. 

28.  
Stowarzyszenie Miłośników 

ulicy Zygmuntowskiej w 
Kołobrzegu 

B.1. 

Wsparcie inicjatyw lokalnych 
mających na celu wykorzystanie 
zasobów naturalnych oraz rozwój 
regionalnych specjalizacji 
województwa 
zachodniopomorskiego. 
 

Konieczna jest zmiana mpzp Wyspy 
Solnej, w tym ulicy Zygmuntowskiej, 
lub zmiana uchwały Rady. 
 

Istnieje zapis dot. Zakazu 
termomodernizacji kamienic, ze 
względu na ich zabytkowy 
charakter. Na chwile obecną 
tempo zmian oraz rozwoju 
techniki pozwala na 
zastosowanie w 
termomodernizacji zabytkowych 
obiektów pianki fenolowej 
(podobna zastosowano przy 
termomodernizacji zabytkowego 
budynku Urzędu Wojewódzkiego 
w Koszalinie) 

 

Projekt B.1. zakłada opracowanie mpzp. 

29.  Osoba fizyczna ŚRODOWISKO STR.19. 

 Preferowanie ciepła systemowego, 
tak obecnie modnej fotowoltaiki i 
termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej jest błędem. 
Zaznaczenie, że termomodernizacja 
obejmie obiekty nowe to kompletne 
nieporozumienie. Nowe obiekty 
muszą spełniać wymagania WT 
2014, gdzie wyznaczone są także 
progi dla roku 2017 oraz 2021. 
Dyrektywa unijna EPBD podaje 
także, że wszystkie obiekty muszą 
od 2021r. być zero energetyczne. 
W programie WPSO pominięto 
zupełnie ogrzewanie geotermalne w 
oparciu o pompy ciepła. Chyba 
rejon Wyspy Solnej aż prosi się o 
wykonanie próbnych odwiertów np. 
dla sond pionowych. 

 

TAK/NIE 

Zmieniono zapis na s.19 dotyczący 
termomodernizacji.  
 
W perspektywie do 2020 nie planuje się 
realizacji działań dotyczących 
ogrzewania geotermalnego.  

30.  Osoba fizyczna MIASTO KULTURY STR.22. 

 Pytanie formalne: Jak można 
rozbudowywać zabytki? 
(sformułowanie WPSO).  

 

TAK 

 

31.  Osoba fizyczna MIASTO KULTURY STR.22. 

 Jednocześnie w zadaniu tym 
kompletnie pominięto jedyną 
prawie w całości zabytkową część 
miasta - ulicę Zygmuntowską. To 
zespoły unikalnych budynków 
zdegradowanych technicznie przez 
50 lat przez instytucje m. Kołobrzeg. 
Ustawa „O własności lokali" 
obowiązuje od 1-01-1995 r. Nadal 
jednak są w tych kamienicach 
mieszkania miejskie. …  

 

 

W opisie projektu B.2. – wskazano, iż 
podejmowane będą działania 
rewaloryzacyjne m.in. terenów nad 
Parsętą. 
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32.  Osoba fizyczna TURYSTYKA I ZDROWIE STR.29. 

 Wydłużenie sezonu jest możliwe 
między innymi przez szersze 
stosowanie w okresach 
pozasezonowych dni 50% cen 
noclegowo - żywieniowych. To także 
większa popularyzacja np. Zlotu 
Morsów, Jarmarku Hanzeatyckiego, 
zawodów sportowo - rekreacyjnych 
na Parsęcie (dlaczego nie włączyć w 
to Kanału Drzewnego i nowych 
konkurencji jak wyścigi dziwnych 
łodzi? ).l reklama!!! 

 

 

Zapis jest zbyt szczegółowy. Miasto 
corocznie w ramach działań 
promocyjnych realizuje akcje 50% - 
będzie ona nadal kontynuowana w 
perspektywie do 2020 roku.  
Szczegółowe plany działań promocyjnych 
będą zatwierdzane corocznie m.in. w 
ramach budżetu miasta.  

33.  Osoba fizyczna 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

STR.45/46 

 Depopulacja i brak kadr z 
odpowiednimi kwalifikacjami może 
zostać częściowo zmniejszona np. 
programem „Absolwent". 
Zapewnienie, że dla najlepszego 
absolwenta określonego kierunku 
studiów przewidziane jest 
mieszkanie dla 3 -4 osób jest 
pewnym sposobem na to zjawisko. 
Profit dla bardzo dobrego, młodego 
absolwenta - najlepiej z naszego 
rejonu - z rozwojową przestrzenią 
mieszkalną dla młodej rodziny. 
Jeżeli państwowe uczelnie płacą 
studentom za podjęcie nauki na 
określonych kierunkach? 
 

 

NIE 

Miasto Kołobrzeg, nie jest miastem 
akademickim. Natomiast lokalne 
uczelnie kształcą w studentów w 
kierunkach, z których korzysta lokalny 
rynek pracy. Miasto zamierza 
skoncentrować się na pomocy młodym 
przedsiębiorcą – zwłaszcza uczniom 
kołobrzeskich szkół wchodzących na 
lokalny rynek pracy.  

34.  Osoba fizyczna 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

STR.45/46 

 Przedsiębiorczość i starzenie się 
społeczeństwa to też powiązane 
tematy. Nie znam zasobów miasta, 
ale kojarzy się mi projekt 
prywatnego „Domu Seniora", np. w 
Podczelu. Dom z prawdziwego 
zdarzenia, taki jak na zachodzie 
Europy, na terenie przekazanym za 
niewielką cenę. Projekt taki to 
kilkanaście - kilkadziesiąt miejsc 
pracy, w tym także dla tych 50+ i 
powyżej. 

 

NIE 

Miasto nie będzie angażowało się  na 
realizację inicjatyw prywatnych. Rola 
miasta ograniczy się jedynie do 
stwarzania warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości.   

35.  Osoba fizyczna 
TRANSPORT 

 

 … polityka transportowa to także 
natężenie ruchu i hałasu. Są w 
Kołobrzegu ulice z progami 
spowolniającymi ruch. To muszą być 
strefy spowolniające, tak 
usytuowane by kierowcom nie 
opłacało się przyspieszać pomiędzy 
nimi. W innych miastach można? Tu 
właśnie kłania się fotowoltaika ze 
stacjami dokującymi, oświetleniem 

 

 

WSPO przewiduje wdrożenie zapisów 
Polityki Transportowej – projekt B.3.4)., 
w której zaproponowano m.in. 
wprowadzenie stref ruchu 
spowolnionego i uspokojonego. Budowę 
stacji dokujących przewidziano w 
ramach zadania – A.4.1) a. ( w ramach 
niskoemisyjnego transportu).  
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znaków, ulic, kamer. 
Poszerzenia do 4 pasów ruchu 
wymaga most na Parsęcie w ciągu 
ulicy Solnej. Nawet kosztem wycinki 
2 drzew. Nie podzielam zdania, że 
taka szansa została zmarnowana w 
ciągu ulicy Łopuskiego, bo 
kilkadziesiąt metrów dalej jest most 
na Kanale Drzewnym. Ale 
przeniesienie ruchu pieszego i 
rowerowego na wysięgniki poza 
obecną konstrukcją dałoby trzeci 
pas usprawniając ruch autobusów. 

36.  Osoba fizyczna 
OBYWATELSKI KOŁOBRZEG 

 

 …o tym, że działa w Kołobrzegu 
Uniwersytet III Wieku dowiedziałem 
się z koszulki pewnej Pani którą 
mijałem na ulicy. Mam wątpliwości 
czy Karta Seniora nie obejmuje zbyt 
mało usług… 

 

 

Informacje o działalności Uniwersytet III 
Wieku zamieszczone są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. W 
przypadku Karty Seniora – rola miasta 
ogranicza się wyłącznie do zachęcania 
przedsiębiorców do włączenia się do 
Programu. Miasto nie ma natomiast 
wpływu na chęć zaangażowania się 
podmiotów prywatnych do Programu 
Karta Seniora.  

 

 


