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Protokół  Nr  V/N/18 
z  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  05  września  2018  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 05 września 2018 r.: 
- godz. 13.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 13.30 
 
 
W dniu 05 września 2018 r. w sesji uczestniczyło 24 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 

1. Marek Kolbowicz 
2. Maciej Kopeć 
3. Maria Liktoras 
4. Rafał Niburski 
5. Marcin Posadzy 
6. Robert Stankiewicz 
7. Łukasz Tyszler 

 
Ponadto w sesji udział wzięli Prezydent Miasta i jego zastępcy, Dyrektorzy Urzędu 
Miasta oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na V nadzwyczajną sesję 
Rady Miasta Szczecin. Następnie w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdziła, że na sali jest obecnych 19 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera V nadzwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad przedstawiła zebranym porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
W. Dąbrowski w imieniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów 
uchwał: 

− nr 219/18 zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom 
w mieście Szczecinie (ul. Nad Stawem), 

− nr 220/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Malborska), 

− nr 221/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Alpinistów), 

− nr 222/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Edmunda Potrzebowskiego), 
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− nr 229/18 zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom 
i placom miasta Szczecina (ul. Beztroska), 

− nr 230/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac 
św. Dzieci Fatimskich), 

− nr 237/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Wenecka). 

 

U. Pańka – zapytała radcę prawnego czy rada ma takie prawo, gdyż z tego co wie na 
sesjach nadzwyczajnych procedowane są tylko te uchwały, które są w porządku 
obrad. 
 
R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta poinformował, że porządek obrad może 
zostać poszerzony za zgodą wnioskodawcy czyli Prezydenta, który za pośrednictwem 
Dyrektora BRM wyraża zgodę. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek Komisji 
ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o poszerzenie porządku obrad 
 
za - 17  przeciw - 1  wstrzym. - 4 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekty uchwał o numerach 219/18, 
220/18, 221/18, 222/18, 229/18, 230/18 i 237/18 zostały wprowadzone do 
porządku obrad. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad oświadczyła, że porządek obrad V nadzwyczajnej 
sesji jest następujący: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 219/18 - zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w 
mieście Szczecinie (ul. Nad Stawem), 

− 220/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Malborska), 

− 221/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów), 

− 222/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Edmunda 
Potrzebowskiego), 

− 229/18 - zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom 
i placom miasta Szczecina (ul. Beztroska), 

− 230/18 - nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac św. Dzieci 
Fatimskich), 

− 237/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wenecka) 

− 231/18 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy 
Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

− 232/18 - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki 
zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym. 

3. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

219/18 - zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom 
w mieście Szczecinie (ul. Nad Stawem) 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Rafał Miszczuk - Dyrektor 
Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 219/18 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Nad Stawem). 
Uchwała Nr V/N/1255/18 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

220/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Malborska) 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Rafał Miszczuk - Dyrektor 
Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 220/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Malborska). Uchwała Nr V/N/1256/18 stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

221/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów), 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Rafał Miszczuk - Dyrektor 
Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 221/18 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy Szczecinie (ul. Alpinistów). Uchwała Nr V/N/1257/18 stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

222/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Edmunda 
Potrzebowskiego) 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Rafał Miszczuk - Dyrektor 
Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 222/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy Szczecinie (ul. Edmunda Potrzebowskiego). Uchwała 
Nr V/N/1258/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

229/18 - zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom 
i placom miasta Szczecina (ul. Beztroska) 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Rafał Miszczuk - Dyrektor 
Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 229/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina 
(ul. Beztroska). Uchwała Nr V/N/1259/18 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

230/18 - nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac św. Dzieci 
Fatimskich) 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Rafał Miszczuk - Dyrektor 
Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 230/18 
 
za – 12  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac św. Dzieci Fatimskich). Uchwała 
Nr V/N/1260/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

237/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wenecka) 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Rafał Miszczuk - Dyrektor 
Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 237/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wenecka). Uchwała Nr V/N/1261/18 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

231/18 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto 
Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Rafał Miszczuk - Dyrektor Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 
17 do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 231/18 z autopoprawką 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Uchwała Nr V/N/1262/18 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

232/18 - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 
domach pomocy społecznej i areszcie śledczym 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Rafał Miszczuk - Dyrektor Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 
20 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 232/18 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 



 6

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie 
śledczym. Uchwała Nr V/N/1263/18 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zamknięcie obrad. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad V sesji został 
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka V nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodnicząca obrad 
 

Stefania Biernat 
 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 
 


