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Protokół  Nr  XXVIII/21
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  27  kwietnia  2021  r.
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1)

Początek obrad w dniu 27 kwietnia 2021 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 20.18

W dniu 26 marca 2020 r. w sesji uczestniczyło 31 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.

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.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała na kolejnej XXVIII zwyczajnej sesji 
Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, przedstawicieli 
Urzędu Miasta, mieszkańców miasta.
Następnie Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdziła, że w sesji uczestniczy 31 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XXVIII zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin.

Przewodnicząca obrad zwróciła się o uczczenie minutą ciszy zmarłych: Krystyny 
Łyczywek oraz prof. Edwarda Włodarczyka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, 
a także ofiar pożaru Kaskady w związku z 40 rocznicą tej tragedii.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej 
w dniu 23 lutego 2021 r.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie:

za – 29 przeciw – 0 wstrzym. – 0

W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.
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Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu):

Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 111/21 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Adriatycka),

za - 29 przeciw - 0 wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 112/21 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Hallerczyków),

za - 30 przeciw - 0 wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 113/21 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia),

za - 30 przeciw - 0 wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 114/21 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jesiennych Liści),

za - 28 przeciw - 0 wstrzym. – 1

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Wniosek Klubu radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu radnych Bezpartyjni 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 115/21 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-Szwajger),

za - 21 przeciw - 2 wstrzym. - 3

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.
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Wniosek Klubu radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu radnych Bezpartyjni 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 116/21 w sprawie 
przyjęcia stanowiska w sprawie wpisania do Krajowego Planu Odbudowy 
zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z drogami 
dojazdowymi do węzłów.

za - 21 przeciw - 1 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 117/21 w sprawie podtrzymania stanowiska 
w sprawie rozpatrzenia skargi

za - 26 przeciw - 1 wstrzym. - 3

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad XXVII zwyczajnej sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 

23 lutego 2021 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku 

z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 115/21 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-
Szwajger),

- 76/21 - określenia warunków działania Prezydenta Miasta Szczecin 
w zakresie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej,

- 77/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
- 78/21 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 79/21 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-

2025,
- 80/21 - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy 

Miasto Szczecin,
- 81/21 - pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej 

poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
- 82/21 - ustanowienia pomników przyrody,
- 83/21 - ustanowienia pomnika przyrody,
- 84/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród 
i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
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- 85/21 - zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 
22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury 
„Krzemień” w Szczecinie,

- 86/21 - ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji 
Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,

- 87/21 - przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-
2023”,

- 88/21 - udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu,

- 89/21 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
- 90/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –

Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie,
- 91/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko –

E. Plater – kościół 2” w Szczecinie,
- 92/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 

3” w Szczecinie,
- 93/21 - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać 

Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego 
im. Floriana Krygiera w Szczecinie,

- 94/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków,

- 95/21 - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 96/21 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 97/21 - przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym 
w gminnej ewidencji zabytków,

- 98/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 99/21 - przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

- 100/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 101/21 - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków,

- 102/21 - przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym 
w gminnej ewidencji zabytków,

- 103/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
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- 104/21 - przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi 
Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 105/21 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 
19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

- 106/21 - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

- 107/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,

- 108/21 - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie,

- 109/21 - skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie,

- 110/21 - skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta 
Szczecin z zakresu rynku pracy,

- 111/21 – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie 
(ul. Adriatycka),

- 112/21 – nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer 
Hallerczyków),

- 113/21 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia),
- 114/21 – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie 

(ul. Jesiennych Liści),
- 116/21 – przyjęcia stanowiska w sprawie wpisania do Krajowego Planu 

Odbudowy zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz 
z drogami dojazdowymi do węzłów,

- 117/21 – podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 

2020 r.
7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin 
na rok 2020.

8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowych 
instytucji kultury.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

10.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
11.Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12.Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:

4. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku 
z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.

P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin przedstawił i omówił informację w formie 
prezentacji, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

P. Słowik – Panie Prezydencie, ja mam pytanie odnośnie samych szczepień, tych 
realizowanych w punktach miejskich. Widzieliśmy terminy, do kiedy, jakie są 
koszty, ile planujemy tych szczepień dziennie. Moje pytanie, największa troska jest 
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o to, czy faktycznie tyle tych szczepionek dostaniemy? Czy mamy informację, ile 
szczepionek zostanie zapewnione i od kiedy faktycznie te szczepienia mogą się 
zacząć? Czy to będzie na tej samej zasadzie, jeśli chodzi o rejestrację, ogólny system, 
czyli po prostu zgłaszamy się do ogólnopolskiej linii i jesteśmy kierowani, czy 
mieszkańcy powinni się kierować bezpośrednio do punktów szczepień i tam się 
rejestrować? Drugie pytanie dotyczy organizacji pracy szkół. Jak wiemy, wracają 
klasy 1-3 i rodzice do mnie wracają w zasadzie za każdym razem. Kiedy jest ten 
powrót do szkół?. Podobne problemy się w niektórych szkołach pojawiają, jeśli 
chodzi o basen. Tam gdzie baseny w szkołach są, czy baseny będą normalnie 
funkcjonować? Reżim sanitarny, z tego co wiem, nie zabrania pracy basenu, 
przynajmniej dla dzieci, które oczywiście mają zajęcia na basenie w ramach 
działania danej placówki, nie mówię o osobach z zewnątrz. Też widziałem 
opracowanie, które mówi o tym, że samo chlorowanie, ozonowanie wody wyklucza 
przemieszczanie się tam koronawirusa. Pytanie: czy baseny w placówkach 
oświatowych będą normalnie funkcjonować dla tych dzieci, które już do szkoły 
wróciły?

A. Kurzawa - Pierwsze pytanie dotyczy ogólnie całości okresu pandemii. Chciałam 
się zapytać, czy zwiększono czynności związane z utrzymaniem porządku 
w komunikacji miejskiej, czy są one bardziej zintensyfikowane niż w normalnym 
okresie przed pandemią? Czy są częściej czyszczone autobusy i tramwaje? Drugie 
pytanie, czy w ciągu ostatniego miesiąca być może były jakieś problemy w spółkach 
miejskich albo w urzędzie, gdzie powstały jakiś ogniska koronawirusa, gdzie może 
była utrudniona praca urzędników, pracowników administracyjnych przez właśnie 
takie zdarzenia? Kolejne pytanie, to chciałam się dopytać, czy w związku z większym 
zakresem obowiązków w Powiatowym Urzędzie Pracy, również tutaj jest 
dofinansowanie z funduszu pracy, bodajże 914 000 zł, czy wiązało się to 
z zatrudnieniem nowych pracowników, czy z jakimiś innymi działaniami? Jeśli 
z innymi działaniami, to chciałabym wiedzieć jakimi? Jeszcze chciałam się dopytać 
o dodatkowe zajęcia dla maturzystów. Czy były one prowadzone w ostatnich 
miesiącach, gdzie maturzyści mogli stacjonarnie również zasięgnąć pomocy ze 
strony nauczycieli w szkołach?

U. Pańka – Dziękuję Panu Prezydentowi za tą comiesięczną informację na sesjach. 
Ja mam krótkie pytanie, dotyczące pomocy dzieciom w okresie pandemii, tym 
dzieciom, które objęte były posiłkami wspieranymi, współfinansowanymi przez 
Miasto, objęte Miejskim Ośrodki Pomocy Rodzinie. Czy w tym okresie, te dzieci 
miały dowożone jakoś posiłki? Chciałam tutaj Panu Dyrektorowi Domu Kultury 
Słowianin bardzo serdecznie podziękować, bo On w każde akcje społeczne zarówno 
dla dzieci, jak i dla ludzi starszych, potrzebujących się bardzo włącza i serdecznie 
Jemu i jego zespołowi gratuluję i wszystkim, którzy sponsorują czy wspierają. 
Chciałam zapytać o tą stronę formalną, jak była udzielana pomoc tym dzieciom 
i konkretnie, jeśli chodzi o posiłki?

K. Romianowski – Szanowny Panie Prezydencie, dziękuję za informacje odnośnie 
sytuacji epidemiologicznej w Szczecinie. Chciałbym zwrócić się z takim pytaniem, 
jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w jednostkach podległych Miastu? Niestety 
jak bumerang, po raz kolejny wraca sprawa Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych. Sygnały, które do mnie dochodzą, są w mojej ocenie niepokojące. 
Przede wszystkim chyba jest brak przestrzegania zasad sanitarnych w ZBiLK-u. 
Chociażby zgodnie z decyzją Dyrekcji ZBiLK w każdym z pokoi powinno przebywać 
maksymalnie po 2 osoby. Obecnie jest to zdecydowanie więcej, są 4, 5 osób. 
Chciałbym Panie Prezydencie dowiedzieć się, dlaczego tak ta sytuacja wygląda? 
Również chciałbym nadmienić jeszcze do tzw. pracy rotacyjnej, która w ZBiLK-u w 
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pewnym momencie tam funkcjonowała, i chyba dobrze funkcjonowała z tego co 
zauważyłem, nie było żadnych uchybień w pracy i wszystko było tak jak przy 
normalnej stacjonarnej pracy. Chciałbym się dowiedzieć też, czy jest taka 
możliwość, żeby chociażby na ten moment, kiedy jeszcze mamy wzrost zachorowań, 
tą liczbę zachorowań dość niepokojącą, czy można do takiego systemu rotacyjnego 
wrócić? Skoro się sprawdził przy drugiej fali myślę, że przy trzeciej również byłby 
zasadny.

Ł. Tyszler – Ja bardzo wsłuchiwałem się w to co mówił przed chwilą, Pan Radny 
Krzysztof Romianowski i pewnie Pan Prezydent się odniesie, ale nie byłbym pewnie 
sobą, jeśli bym trochę tego jednak też, nie pozwolił sobie skomentować, za nim 
zadam pytanie. Według wszystkich znaków na niebie i ziemi i tego, co słyszę i tego, 
co widzę, to my już jesteśmy za trzecią falą. Generalnie zachorowań 
w zachodniopomorskim było 300 w dniu wczorajszym, więc to raczej nie są szczyty. 
Co do pracy zdalnej, to Pan Prezydent się wypowie lepiej niż ja. Każdy kto jest 
pracodawcą, ma swoje do tego podejście i zdanie. Natomiast ja, przede wszystkim 
dziękuję Panu Prezydentowi za te informacje, regularnie przekazywane na każdej 
sesji. Mnogość tych akcji, różnych form jest duża i wiem, że to niełatwo nawet 
zebrać, żeby to tak sprawnie przekazać. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Zwrócę 
Państwu też uwagę na dwie rzeczy. Bardzo dobrze, że pomagamy przedsiębiorcom, 
szczególnie gastronomii. Chyba robimy to na tyle skutecznie, że ja jako duży 
pracodawca, szpital, zawsze liczy na ręce chętne do pracy. Muszę powiedzieć, że 
z rynku gastronomicznego nikt się nie zgłaszał, przez ten okres czasu, czyli nie było 
tam sytuacji, że trzeba było zamykać, zwalniać ludzi. Jakoś wszyscy sobie tam 
radzą, czy poradzili, pewnie też dzięki wsparciu Miasta. Nie było ani kelnerów, ani 
kucharek, kucharzy firm sprzątających, czy osób sprzątających, czy menadżerów, 
więc widać, że ten rynek się uchronił. Dobrze, że wspomagamy. Ja jadąc wczoraj, 
zresztą przedwczoraj też, ulicą Jagiellońską widziałem, że firmy typu batat i koledzy 
działają, ludzie jedzą w środku, także chyba już po pandemii. Cieszy mnie to 
ogromnie. A propos szczepień, bo padło takie tutaj pytanie, ja też chciałem zwrócić 
uwagę Państwu w tym punkcie, że w przyszłym tygodniu ruszają szczepienia 
w zakładach pracy, gdzie będą mogli szczepić się nie tylko pracownicy, ale i ich 
rodziny. Szpital Zdroje jest takim punktem węzłowym, my to robimy. Gdyby 
Państwo mieli pytania na ten temat, to mogą zgłaszać do naszego szpitala, te 
instytucje. My pomożemy to zorganizować, żeby wyszczepić się jak najszybciej 
w Szczecinie, a także w okolicach. To taka dosyć ważna informacja, z wczoraj, tak 
naprawdę już oficjalna, więc przekazuję Państwu jako Radnym, jesteśmy do 
Państwa dyspozycji, przyjedziemy, będziemy szczepić, robimy to profesjonalnie. 
Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za zwartą informację, za te
wszystkie działania, które pomagają. Dałem przykład na tyle mocny, że na rynku 
pracy nie ma, jak to się mówi chodzących i proszących o pracę osób, które dotknęło 
bezrobocie.

W. Dąbrowski – Chciałem zapytać Pana Prezydenta o uczniów szkół podstawowych, 
którzy przebywają w świetlicach. Otrzymałem sygnał od rodziców, że jest to 
marnowanie czasu, ponieważ ci uczniowie nie uczestniczą w zajęciach online, 
jednocześnie też nie otrzymują żadnych posiłków. Czy to jest odosobniony 
przypadek konkretnej szkoły, czy tak to się dzieje we wszystkich szkołach miasta?

P. Krzystek – Prezydent Miasta - Proszę Państwa, co do szczepionek, to oczywiście 
my zareagowaliśmy na prośbę Pana Michała Dworczyka i przygotowaliśmy dwa 
punkty pierwotnie, bo ta informacja parę tygodni temu była taka, że tych 
szczepionek będzie bardzo dużo. Zresztą wszystkie miasta w Polsce zrobiły taki ruch 
i gdzieś otworzyły się możliwości dla szczepień masowych. Natomiast z każdym 
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tygodniem ta informacja ze strony rządowej była taka, że jednak tych szczepionek 
nie będzie i dziś my nie wiemy, kiedy one będą i ile ich będzie. Tak jak mówiłem, my 
jesteśmy w stanie szczepić około 800 do 1000 osób dziennie, w tej sali sportowej 
przy ul. Sowińskiego. Oczywiście czekamy na sygnał, w jakiej dacie i dopiero gdy 
będziemy wiedzieli, to pewnie też dowiemy się w jaki sposób następować będzie 
rejestracja do tego punktu. Na dzisiaj takiej wiedzy nie mamy, mamy „pod parą” 
zespoły, realizuje to Szczecińskie Centrum Zdrowia, które też wspiera szczepienia 
w Netto Arenie, bo tam są trzy zespoły cały czas, które uzupełniają zespoły 
przygotowane przez szpitale. Więc, czekamy. W każdej chwili, jesteśmy w stanie 
w ciągu nawet doby, jeżeli dostaniemy sygnał, to uruchomić. Tam wszystko jest 
gotowe, przygotowane, sprzęt komputerowy rozstawiony, jesteśmy w stanie to 
realizować, więc tylko dostępność szczepionek, tak naprawdę to ogranicza. Co do 
basenów, to baseny są czynne w placówkach oświatowych dla zorganizowanych 
grup, czyli dla dzieci. Poza dwoma przypadkami, które są nam znane z uwagi na 
braki kadrowe, bo tam się pojawiły choroby, gdzie były krótkie przestoje, te baseny 
w szkołach funkcjonują. Pani Radna Kurzawa pytała o problemy z ogniskami 
koronawirusa, więc tak naprawdę ja wiem tylko o jednym przypadku, dotyczy to 
Remondisa. Był taki moment, że tam się pojawiło paręnaście, czy nawet ponad 30 
zachorowań i to spowodowało pewne drobne perturbacje przez ponad tydzień 
z odbiorem odpadów, ale poradziliśmy sobie z tym problemem. O większej liczbie 
przypadków ognisk nie mam takiej wiedzy, nikt mi tego nie zgłaszał w naszych 
jednostkach, więc jeżeli były jakieś zachorowania, to raczej były to w mniejszych 
grupach niż w większych. Co do komunikacji miejskiej, to komunikacja miejska jest 
sprzątana i dezynfekowana w systemie takim, jak było to w zeszłym roku, cały czas. 
Nie zwiększyliśmy tego ani nie zmniejszyliśmy. Pojazdy są codziennie myte, 
codziennie dezynfekowane i to funkcjonuje w sposób już od wielu miesięcy, taki 
sam. Myślę, że akurat środki komunikacji miejskiej, raczej nie są tym element, 
który w istotny sposób wpływałby na rozsiewanie koronawirusa. Zresztą widzimy, 
że jest dużo mniejsza liczba pasażerów, choć oczywiście też nie zależy nam na tłoku 
w tych pojazdach. Jeżeli chodzi o Urząd Pracy, to poradził sobie w zeszłym roku, jak 
Państwo pamiętacie świetnie, z tarczami antykryzysowymi. Byliśmy takim chyba 
jednym z przodujących ośrodków w Polsce. To dzięki sprawności operacyjnej 
zespołu, Pani Dyrektor, to się udało zrobić. Ponieważ Urząd Pracy rzeczywiście ma 
moce przerobowe trochę wyższe niż skala bezrobocia w mieście, to udało się to 
w sposób właściwy zorganizować i w tej chwili też to funkcjonuje bez jakiś potrzeb 
dodatkowych zatrudnienia. Raczej to jest kwestia zmian organizacyjnych 
i w tamtym okresie, gdy wniosków było dużo, zwiększenia po prostu wydajności 
pracy i pewnych nadgodzin itd. To się udało zrobić bez jakiś istotnych wzrostów, 
albo bez wzrostu w ogóle zatrudnienia w Urzędzie Pracy. Dodatkowe pieniądze, 
które tam trafiły na organizację zostają spożytkowane w ramach funduszu 
wynagrodzeń, który tam funkcjonuje w formule różnych dodatków. Wiem, że takie 
były wypłacane z uwagi na to właśnie, że ta praca była wyższa i część osób musiała 
pracować również dodatkowo. Co do zajęć dla maturzystów, to w tym roku jest tak,
że jest to w gestii dyrektorów szkół. Jeżeli są takie zapotrzebowania dla 
ósmoklasistów i maturzystów, to takie zajęcia są dodatkowo organizowane. 
W zeszłym roku sytuacja była troszeczkę inna, ponieważ była przerwa między 
zajęciami a maturą, i wtedy rzeczywiście stworzyliśmy specjalny program 
dodatkowych zajęć. Natomiast teraz jest to już bardzo zindywidualizowane, w tych 
szkołach, gdzie uczniowie zgłaszają takie potrzeby, są w kontakcie ze swymi 
nauczycielami, nauczyciele też widzą, jeśli są jakieś braki, to też starają się to 
w jakiś sposób unormować. Mam nadzieję, że wszędzie tam, gdzie jest taka 
potrzeba, to się takie zajęcia dodatkowe też odbywają. Pani Radna Urszula Pańka 
pytała o posiłki dla dzieci. Oczywiście w szkołach ich nie mogliśmy realizować, 
natomiast współpraca Wydziału Oświaty tutaj nastąpiła z MOPR-em i tam, gdzie to 
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było możliwe i były takie potrzeby, to były bony, czy też w inny sposób te sprawy 
były załatwiane. Nie mam szczegółowej wiedzy, natomiast nie mam też sygnałów, 
aby był z tym jakiś istotny problem. Wiem, że Pani Dyrektor Giezek sobie z tym 
dobrze też daje radę i w tych wszystkich sprawach bardzo operacyjnie, w ostatnich 
miesiącach reagowała, więc myślę, że i tutaj ten problem nie był jakiś istotny. Co do 
pracy zdalnej, to chcę powiedzieć, że to pozostawaliśmy zawsze, od samego 
początku w gestii pracodawcy, jak to zorganizują, czyli dyrektorów, krótko mówiąc 
naszych jednostek. Na niektórych stanowiskach ta praca zdalna jest możliwa, 
natomiast na niektórych nie jest możliwa. Na przykład jeżeli weźmiemy inspektorów 
ZBiLK-u, którzy odbierają pewne prace, to wiadomo że oni tej pracy zdalnej nie 
mogą wykonywać, tak samo jak kierowcy autobusów nie mogą pójść na zdalną. To 
jest kwestia potrzeb i tak naprawdę zakresu działania danej jednostki. Natomiast 
wiem, że Pani Dyrektor Waszak mogłaby parę informacji dodatkowych udzielić, więc 
bardzo bym poprosił. 

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta - Pani Dyrektor, ma problemy jakieś 
z połączeniem. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych, to oczywiście tak jak wszędzie, zdarzają się tam zachorowania, bądź 
też skierowanie pracowników na kwarantanny, natomiast nie ma żadnego dużego 
ogniska, stąd decyzje o funkcjonowaniu zakładu, czy jak organizować, są na bieżąco 
podejmowane i weryfikowane. Nie było jakiegoś większego zagrożenia, a tym samym 
zapewne i ta praca zdalna i organizacja pracy wyglądała inaczej. Tak jak Prezydent 
powiedział, część osób zawsze musi być obecna, z racji wykonywanych obowiązków, 
natomiast przez cały okres nie odnotowaliśmy tam nigdy dużego źródła zakażeń. 
Jeżeliby to było w większej ilości, to tak jak Pan Radny pytał, czy jest możliwość 
przywrócenia tej pracy zdalnej, w jakimś większym zakresie, czy tej pracy rotacyjnej, 
oczywiście to są wszystkie rozwiązania, które są brane pod uwagę, aczkolwiek w tej 
chwili nie odnotowujemy takiej potrzeby.

P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin – Pan Przewodniczący Tyszler, tutaj 
deklarował wsparcie dla firm, my też oczywiście jako Urząd chcemy w tym 
uczestniczyć, także będziemy też starali się, jeśli jest taka możliwość, zaszczepić 
naszych pracowników. To jest też ważne w tym kontekście, co Pani Prezydent 
mówiła przed chwilą, aby rzeczywiście ta obsługa, była bezpieczniejsza w Urzędzie 
Miasta i w naszych jednostkach. Na pewno w tym szczepieniu przez zakłady, 
w miarę możliwości dostępności naszych szczepionek, będziemy się starali 
uczestniczyć. Natomiast, jeżeli chodzi o pytanie Pana Dąbrowskiego, co do świetlic 
w szkołach podstawowych, to nie wiem dokładnie której szkoły to dotyczy, być może 
na ten temat mogłaby się wypowiedzieć, Pani Dyrektor Lidia Rogaś.

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - Jeśli chodzi o świetlice, sytuacja jest o tyle 
skomplikowana, że tak jak Pan Prezydent pokazywał na prezentacji, praktycznie co 
tydzień, czy co dwa, zmienia nam się charakter pracy szkół. Kiedy zajęcia były 
zawieszone również dla klas 1-3, wówczas te zajęcia w świetlicy odbywały się 
w miarę możliwości w sposób zdalny, ale musimy pamiętać o tym, że jest dość duża 
zachorowalność, nadal wśród nauczycieli. Jeżeli nauczyciel jest chory, nie może 
takich zdając zdalnie prowadzić i wtedy po prostu, te świetlicowe się nie odbywają. 
W tej chwili przy nauczaniu już hybrydowym, prawo stanowi w ten sposób, że ci 
uczniowie, którzy są stacjonarnie nauczani przebywają w świetlicy, dzieci które są 
w danym tygodniu uczone zdalnie, również tą świetlicę mogą mieć prowadzoną 
zdalnie. Oczywiście w miarę możliwości, jak mówiłam wcześniej, jeżeli jest obsada 
kadrowa, jeżeli ta absencja nie jest zbyt wielka, również zdarzają się sytuacje takie, 
że jeżeli nie ma nauczyciela klas 1-3, bo przebywa na zwolnieniu lekarskim, bo 
niestety zachorował, wówczas bardzo często Dyrektor podejmuje taką decyzję, żeby 
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odbywały się zajęcia lekcyjne, które prowadzi Pani ze świetlicy. One w bardzo wielu 
przypadkach mają uprawnienia, zamiast tych zajęć świetlicowych i te zastępstwa 
raczej są kierowane w kierunku nauki, a nie zajęć świetlicowych, stąd mogły się 
zdarzyć przypadki, że te zajęcia świetlicowe się nie odbywały.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad:

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

115/21 - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie 
(park Adiny Blady-Szwajger)

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Łukasz Tyszler oraz Profesor Radosław Ptaszyński. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu.

W imieniu Klubów głos zabrali:

M. Pawlicki – Przewodniczący klubu radnych PiS - Przepływ informacji nie jest taki 
jak być powinien. Na pewno pierwsza sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest taka, 
że jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, mówię tutaj w imieniu klubu, nie 
mieliśmy szansy przeanalizować postaci. Mamy tutaj głos dziennikarza Pana 
Redaktora z Gazety Wyborczej, ale jako Klub Radnych dostajemy uchwałę, 
dostajemy postać, dostajemy osobę, która na długie lata, dziesiątki, setki, dekady 
będzie piastować plac, ulice, czy któreś miejsce, imieniem, nazwiskiem danej osoby 
będzie się nazywać. Powinno podejść się do tematu, wg nas jako klubu, poważnie. 
Na dzień dzisiejszy dowiedzieliśmy się, wczoraj zdaje się, czy dzisiaj, o nowych 
uchwałach m.in. o tej uchwale, nie mieliśmy szansy zbadać życiorysu. Słyszymy 
tutaj o powiązaniu jakimś drobnym w Szczecinie i jesteśmy przede wszystkim 
zdania, że odpowiednie instytucje, przed umieszczeniem tego w porządku obrad, 
przed dyskusją na sesji Rady Miasta, powinny nam taką działalność też 
przedstawić, w tym Szczecinie, bardziej dogłębnie. Taka rozmowa powinna się odbyć 
na komisjach. Przypomnę może, mamy w Szczecinie Komisję ds. Bezpieczeństwa 
i Samorządności powołaną do tego, aby oceniać m.in. nazewnictwo ulic, placów, 
skwerów. Takowa uchwała, z mojej wiedzy, proszę mnie wyprowadzić z tego błędu, 
jeżeli była, nie znalazła się, była natomiast na Komisji Kultury omawiana. Ja jestem 
sam członkiem Komisji Bezpieczeństwa, czuję się w pewnym stopniu oszukany. 
Zapisując się do Komisji byłem takiego zdania, że jednak te dyskusje, o czym
rozmawialiśmy ostatnio też na Prezydium z Panią Przewodniczącą, żeby te dyskusje 
odbywały się na komisji. Nie jesteśmy w stanie, jeżeli tych tematów nie ma, dlatego 
tutaj z tej strony jest duży zawód. Druga rzecz, to nie mamy głosu mieszkańców, nie 
mamy głosu Rad Osiedla. Ja śmiem tak twierdzić, że uchwała wprowadzona teraz,
naprędce, na kolanie, bardzo szybko, nie ma tam załącznika, jaki jest bardzo ważny 
z punktu widzenia …. My jesteśmy radnymi wybieranymi głosami mieszkańców, 
a nie ma tego głosu mieszkańców, nie ma głosu jednej z rad osiedla, zdaje się Rady 
Osiedla Gumieńce, która powinna wyrazić zdanie, która powinna nam 
podpowiedzieć, jako organ pomocniczy dla Rady Miasta, czy taka nazwa powinna 
być, nie powinna, czy mieszkańcy są za, czy przeciw. Takowej opinii również nie 
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mamy. Jest trzecia rzecz też. Powołujemy Zespół do Spraw Nazewnictwa Ulic, ten 
zespół był wiele lat temu powoływany, potem rozwiązany, teraz znowu dyskusja na 
Komisji Bezpieczeństwa. Po co to wszystko, po co komisje, po co rady osiedla, po co 
powoływanie kolejnych zespołów, jeżeli na sesji Rady Miasta dzień przed sesją 
wprowadzana jest zmiana placu, skweru, ulicy bez konsultacji z mieszkańcami, bez 
konsultacji z radnymi z komisji, bez opinii instytucji, które powinny wypowiedzieć 
się też w tej sprawie, jaki jest związek Pani ze Szczecinem? Wiemy tutaj, że była 
pomocna w leczeniu chorób gruźliczych, ale coś więcej chciałbym również, i nasi 
Radni Prawa i Sprawiedliwości, się dowiedzieć. Nie mówimy, że jesteśmy przeciwni 
postaci przedstawionej tutaj, nie deklarujemy tego, ale mamy procedury w mieście, 
mamy zasady postępowania. Smuci mnie bardzo, że wszystkie te zasady są łamane, 
a niestety ja odbieram, jako Radny Prawa i Sprawiedliwości, jako brak szacunku, bo 
po co powoływać te wszystkie instytucje, skoro i tak robi się dzień przed sesją, 
zmienia się, dodaje bez konsultacji z mieszkańcami, bez konsultacji z instytucjami,
bez konsultacji z zespołami powołanymi przez Magistrat.

M. Żylik - Przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni - Ja chciałbym trochę 
uspokoić tutaj głos Pana Przewodniczącego, ponieważ wczoraj na Komisji Kultury ta 
uchwała była procedowana. Bardzo merytorycznie Komisja podeszła do tej uchwały. 
Przedstawiona została osoba, która ubiega się o nadanie tego placu. Nie było 
żadnych wątpliwości ze strony Koalicji i Radnych Bezpartyjnych i Radnych PiS-u. 
Pan Robert Stankiewicz bardzo był przychylny co do tej propozycji, zresztą zbierał 
głosy, że dziwię się takiej jakieś dziwnej narracji, że żeśmy nie przepracowali nad tą 
uchwałą. Wydaje mi się, że wszystko było zgodnie z prawem.

W dyskusji głos zabrali:

W. Dąbrowski - Panie Profesorze, stwierdził Pan, że sprawa nie jest polityczna 
i pewnie ma Pan rację, i pewnie osoba jest wielce zasłużona, powinniśmy przez
aklamację przyjąć tą uchwałę, ale niestety sposób wprowadzania jest polityczny. Od 
początku tej kadencji Klub Prawa i Sprawiedliwości jest sekowany i Pani 
Przewodnicząca to wszystko wspomaga, bo ta uchwała, która dotyczy osób 
fizycznych, zwykle była wcześniej przedyskutowana z Przewodniczącymi klubów 
i uzyskiwała konsensus, i wtedy unikaliśmy na sesji Rady Miasta zbędnych, 
niepotrzebnych dyskusji. Ja niestety z przykrością powiem, że będę głosował 
przeciwko tej uchwale. Mam nadzieję, że moje koleżanki i koledzy z klubu też, tak 
samo zrobią, nie dlatego, żeby posponować postać Pani Adiny, ale dlatego, żeby po 
raz kolejny w sposób dosadny zwrócić Pani Przewodniczącej i koleżankom, kolegom 
radnym uwagę na to, że nastąpił upadek obyczajów w tej kadencji. Nie po to, 
powołuje się Komisję Rady Miasta, komisję merytoryczną, żeby tak tą Komisję 
pomijać. Czego się Państwo obawiają? Czy Pan Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Bazyli Baran, stracił Państwa zaufanie, że baliście się w trybie 
normalnym przekazać tej uchwały? Co by się stało, gdyby ta uchwała została 
przeprocedowana przez Komisję merytoryczną i weszłaby na sesję w maju? Niepokoi 
mnie to, że decyzje są podejmowane w krzakach, w sposób niegodny. Uważam, że to 
uchybia Pani Adinie i uchybia całej Radzie Miasta, dlatego tak jak powiedziałem, 
będę głosował „przeciwko”, i wszystkich, którym zależy na samorządności,
namawiam do tego, żeby podobnie uczynili, przepraszając jednocześnie Pana 
Profesora i tych, którzy byli zaangażowani w sprawę, bo nie jest to stanowisko 
odnoszące się do Pana.

R. Stankiewicz – Ja faktycznie wczoraj wypowiadałem się bardzo pozytywnie i nie 
zmieniam swojego zdania, choć przyznaję tu bezwzględnie rację Przewodniczącemu 
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naszego klubu Marcinowi Pawlickiemu i też w jakimś stopniu zgadzam się z głosem 
naszego Radnego Witolda Dąbrowskiego, aczkolwiek wydaje mi się, że to faktycznie 
jest troszkę niefortunne, że jedynie Komisja Kultury zajmowała się tą sprawą. Tutaj 
wielokrotnie, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie zajmowałem głos i jest mi ta 
sprawa bardzo bliska i leży mi na sercu bardzo pozytywnie. Też się dziwię, mając 
okazję wypowiadać się teraz, że tak jakoś niezauważenie przeszła rocznica 
w Szczecinie, nie wiem kto odpowiada za to, rocznica Powstania w Getcie 
Warszawskim. Akurat nie udało mi się żółtego kwiatka wpiąć w klapę, ale tak to też 
było nie zauważone, a powinno, bo to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń 
w historii Polski i w ogóle cywilizacji zachodniej, jak i Powstanie Warszawskie, 
oczywiście. Holokaust, zagłada, Pani Adina przeszła przez piekło właśnie i jednego 
powstania i drugiego. Na pewno jest zasłużoną obywatelką Polski żydowskiego 
pochodzenia. Zapisała piękną kartę, ale i też tragiczną. Myślę, że tu dobrym tłem do 
tego, o czym tutaj mówimy, i takim wyciszającym może emocje, byłyby słowa 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, i tak chciałbym to ująć, to co mam tutaj w tej 
kwestii do powiedzenia. Myślę, że jeżeli park, o którym mówimy, zostanie nazwany 
imieniem tak zasłużonej obywatelki polskiej żydowskiego pochodzenia, myślę, że tu 
powinno znaleźć takie epitafium: „Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne – obraz 
dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych 
czarny pył”. Szanowni Państwo, myślę, że Krzysztof Kamil Baczyński wspaniale 
oddaje ten czas i ten czarny pył, który pokrywa historię Holokaustu i zagłady 
narodu żydowskiego. To byli polscy obywatele, należy im się honor, szacunek i ja 
w tym wypadku, pomimo faktycznie właściwych wypowiedzi moich przedmówców,
z mojego klubu, będę w tym wypadku głosował „za”. Aczkolwiek byłem wczoraj 
zaskoczony tym, że inne komisje nie zajęły się właśnie tą sprawą, stąd też bardzo 
moja pozytywna wypowiedź, ale myślę, że i dzisiaj ona jest bardzo łącząca, solidarna 
z przeszłością polsko-żydowską i taką naszą naprawdę tragiczną historią, która 
splotła dwa narody. Pozostaje, żebyśmy takie rocznice, o której tu wspomniałem, bo 
to jest okazja chociażby Powstania w Getcie Warszawskim, w jakiś sposób bardziej 
godny uczcili. Przepraszam, że troszkę odszedłem od tematu, ale myślę, że Krzysztof 
Kamil Baczyński i jego słowa, którymi się tutaj posłużyłem, mówią wszystko i wielka 
cisza, powaga powinna zawsze nam towarzyszyć w takich chwilach. Też to
Powstanie w Getcie Warszawskim jest bliskie z kolei imieninom Szczecina, czyli 
26 kwietnia. To była forma zdobycia miasta, ale to był pierwszy krok do wyzwolenia 
i przyjęcia go przez polskie władze i to też moim zdaniem dużo bardziej godnie 
powinno być czczone.

D. Matecki – Przede wszystkim przy dyskusji o tej postaci rzeczywiście nie powinno 
być jakiejkolwiek polityki i wszyscy radni, ale też mieszkańcy miasta powinni szerzej 
poznać tę postać. Ja przeanalizowałem właściwie wszystko, co jest chyba 
w internecie o tej postaci, plus artykuły, w tym artykuły w „Gazecie Wyborczej”
i przytoczę taki krótki cytat, bo to nie padło, a jest moim zdaniem bardzo ważne, 
żeby takie słowa padły przy tym głosowaniu. „Polska jest moim krajem. Ja mówię po 
polsku, czuję po polsku, niezależnie od tego, że ja nie jestem zasymilowaną Żydówką 
tylko jestem Żydówką Polską.” Jest takie pojęcie polski żyd, i w ogóle cała historia 
tej Pani jest godna uczczenia, godna tego, żeby mieszkańcy naszego miasta ją 
poznali, a nie żeby ją tak po prostu na szybko, na jeden dzień przed sesją wrzucać, 
i tak szybko procedować. Ja się zastanawiam, czy zagłosować „za” czy „się 
wstrzymać”, ale zasadniczo chciałbym właśnie, żeby w tego typu przypadkach 
realizowano to, co mówiono, kiedy próbowaliśmy przeprocedować ulicę Lecha 
Nejmana. Kiedy nam mówiono, że najpierw trzeba długą dyskusję, a dopiero 
później, żeby proponować kogoś na ulicę. Do dzisiaj Lech Nejman nie ma swojej 
ulicy, do dzisiaj np. Pani Weronika i Pan Grzegorz Dowlasz również nie mają swojej 
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ulicy, a to są wspaniałe postaci, które wiążą się ze Szczecinem, które są ze 
Szczecina, które w Szczecinie pomagały dzieciom. Tutaj też apel, żeby tak jak 
chciała kiedyś Rada Osiedla Bukowe uczcić te osoby, żeby też te osoby zostały 
uczczone. Pan Profesor nie wspomniał, w przypadku całej tej postaci, to jest mało 
znaczący szczegół, dotyczący przeszłości Pani Adiny. Przed wojną była 
zadeklarowaną komunistką, po wojnie przez wiele lat działała w komunistycznej 
partii, ale jej zasługi w czasie wojny, po wojnie są dużo większe niż ta przeszłość 
polityczna. Zasadniczo ja uważam, że tego typu postaci powinny być uczczone, tylko 
właśnie w sposób bardziej godny, żeby mieszkańcy i też radni mogli się bardziej 
zapoznać z dokonaniami tych postaci, czyli po prostu popieram to, co mówił radny 
Marcin Pawlicki i radny Witold Dąbrowski.

P. Bartnik – Ja bym chciał jeszcze wrócić do początku tej rozmowy, bo chyba nie do 
końca przedstawiliśmy odpowiednio Pana Profesora. Padały tam też zarzuty, że 
odpowiednie instytucje się nie wypowiadały i tak dalej. Pan Profesor jest profesorem
Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Historii i jest profesorem doktorem
habilitowanym. Jest uznanym historykiem nie tylko w Szczecinie, ale w całej Polsce. 
Jego książka „Biografia Stommy”, która ukazała się w Wydawnictwie Znak jest 
jedną z najbardziej cenionych książek historycznych w ostatnich latach, które się 
ukazały. W związku z tym dzisiaj gościmy na sali osobę, szczególnie ważną, jeżeli 
chodzi o historyków pracujących w Szczecinie, i proszę to też wziąć pod uwagę, że 
Pan Profesor zechciał być z nami. Po drugie, myśmy chcieli, czy chcemy, nazwać ten 
plac, czy ten park imieniem Pani Doktor z tak naprawdę trzech powodów. 
Po pierwsze, dlatego, że dopiero co minęła 78 rocznica Powstania w Getcie 
Warszawskim. Tak jak powiedział Robert Stankiewicz, Powstanie w Getcie 
Warszawskim, było jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku w Polsce 
i najprawdopodobniej na świecie. Tych bohaterów Powstania w Getcie 
Warszawskim, którzy mieli coś wspólnego ze Szczecinem nie ma za wielu, jeżeli 
w ogóle są jacykolwiek inni poza Panią Doktor. Po trzecie zaś Pan Profesor napisał 
książkę, która wyszła dopiero co, książkę, która się nazywa "Skalpel 68". Wprawdzie 
opowiada ona o wydarzeniach 1968 roku i o tym wszystkim co się działo 
z medykami, ale także studentami medycyny w 1968 roku i ich emigracją, chociaż 
tam także pisze o tych, którzy nie wyemigrowali, jak widać choćby po losie Pani 
Doktor. Ta książka ukazała się w wydawnictwie w Krakowie, czyli takim 
wydawnictwie ogólnopolskim, nie takim niszowym szczecińskim, i ma swój zasięg 
ogólnopolski. Te kilka rzeczy, które się na siebie nałożyły i odkrycie, w związku 
z tym, ja to tak rozumiem, dla mnie to też było odkrycie, losów Pani Doktor dzięki 
tej książce było niewątpliwie sygnałem, że warto by było, żeby w mieście Szczecinie,
polskim mieście Szczecinie, który miał też w sobie historię Żydów i jeszcze ma 
historię Żydów, bo przecież tacy tutaj mieszkają wśród nas, żeby znaleźć takie 
miejsce, żeby uczcić jedną w tym wypadku z nich. My tą decyzją czcimy Panią 
Doktor, ale tak naprawdę schylamy głowę przed wszystkimi ofiarami Holokaustu, 
którzy byli w Polsce, a przede wszystkim tymi, którzy ponieśli swoją ofiarę w wyniku 
Powstania w Getcie Warszawskim. Myślę, że należy to tak potraktować 
symbolicznie.

P. Słowik – W zasadzie już Przewodniczący Żylik o tym mówił, jeśli chodzi o opinię 
Komisji. Mamy opinię Komisji ds. Kultury w zasadzie chyba największej komisji, 
jeśli chodzi o ilość radnych. Kto bierze udział w pracach Komisji wie, że wczoraj było 
to przeprocedowane, bez żadnych tak naprawdę uwag, więc ta praca merytoryczna 
została wykonana, co również w osobie Pana Profesora Ptaszyńskiego jest tego 
dowodem. Ja tylko przypomnę, tym tutaj dzisiaj głosom oburzenia, które słyszymy, 
że kiedy trzeba było nadać nazwę imienia Jana Olszewskiego rondu w Szczecinie 
w lutym 2019 roku, to zasady już były mniej istotne, i można było nawet opiniować 
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na komisji projekt uchwały, który jeszcze nie wpłynął do Biura Rady Miasta. 
Wszystko byle tylko zdążyć na lutową sesję, na cztery, czy pięć dni przed i wtedy 
wszystko było ok. Zasady można było naginać, można było robić jak się chce. 
Przypomnę, że nie naginamy zasad, bo wszystko jest zgodne ze Statutem Rady 
Miasta i w takim trybie, jaki jest dozwolony ta uchwała się pojawiła, na wniosek 
naszego klubu, ale przede wszystkim na wniosek mieszkańców, na wniosek tego, 
aby uczcić tę osobę. Nie ma w tym nic złego i doszukiwanie się tutaj jakiegoś 
drugiego dna, szukanie jakiegoś punktu zaczepienia, podważenia, czy sporu, co 
słyszymy, jest naprawdę czysto cynicznym, politycznym zagraniem. Tak jak jest 
miejsce na różnych bohaterów w naszym mieście, na upamiętnienie różnych 
bohaterów, czasami tych absolutnie neutralnych, gdzie wszystkie strony zgadzają 
się co do ich zasług są też ci, którzy czasami są kontrowersyjni. Myślę, że, chociażby 
postać wspomnianego Jana Olszewskiego jest taką kontrowersyjną, ale również, co 
do tego się zgodziliśmy, jest miejsce w Szczecinie, żeby upamiętnić wiele osób. 
Jestem przekonany, że w tym wypadku mamy do czynienia z osobowością na tyle 
ważną i myślę bezsprzecznie sprawiedliwą, uczciwą, która uczyniła coś naprawdę 
dobrego i wielkiego w historii, powinno być ponad podziałami przyjęte, bez 
doszukiwania się jakiegoś politycznego dna czy próby zaczepienia i podważenia tego.

D. Jackowski – Pozwolę sobie wypowiedzieć się jako członek Rady Osiedla 
Gumieńce, jestem również w Zarządzie Rady Osiedla Gumieńce. Jako Rada Osiedla, 
ale jako również mieszkaniec Osiedla Gumieńce jestem dumna, że park, który jest 
ulubionym miejscem naszych mieszkańców, będzie nosił imię Adiny. Tutaj Państwo 
Radni z PiS-u mówili o edukacji, że nie przeprowadziliśmy tego procesu 
edukacyjnego. Uważam, że to jest najlepsza droga, nadanie nazwy miejscu, 
a następnie właśnie edukowanie mieszkańców, również uhonorowanie poprzez 
tabliczkę poprzez przytoczenie krótkiego życiorysu Pani Adiny. W parku przy ulicy 
Derdowskiego, który istnieje od bardzo wielu lat, który do dziś dnia nie nosił żadnej 
nazwy, przeprowadzane są zajęcia z naszymi uczniami okolicznych podstawówek, 
ale również szkół średnich. Są tam zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowe. Jestem 
pewna, że dyrektorzy tych placówek, w ramach uczczenia pamięci ofiar Holokaustu,
przeprowadzą stosowne zajęcia i Pani Adina będzie naszym lokalnym przykładem 
bohaterstwa i heroizmu tamtych czasów. Uważam, że jako mieszkańcy nie 
zostaliśmy tutaj pominięci. Też przypominam Państwu, że jako radni 
reprezentujemy mieszkańców. Jako członek Rady Osiedla Gumieńce, jestem 
zaszczycona, że miejsce na Gumieńcach będzie nosiło imię tak ważnej postaci.

U. Pańka – Ja bym bardzo serdecznie chciała poprosić wszystkich Państwa, po tych 
naszych krótkich wypowiedziach, żebyście zechcieli poprzeć projekt tej uchwały. 
Ona była procedowana na Komisji, zależało nam jako Klubowi Koalicji 
Obywatelskiej oraz Bezpartyjnych, którzy się podpisaliśmy pod tą uchwałą, żeby 
były rozmowy. Wczoraj na Komisji Kultury było to omawiane i na pewno Klub Prawa 
i Sprawiedliwości, czy szerzej Koalicji Prawicowej, mógł się z tym tematem zapoznać. 
To jest ogromny wysiłek. Każdy z Państwa wie jak trudno jest dobrze doprecyzować 
i zgodzić się z intencjami, zarówno radnych jak i mieszkańców, ale przede 
wszystkim naukowców, w tym przypadku naukowca. Tak jak wspomniała 
koleżanka, miejsce przy szkołach Salezjańskich, o których tutaj Pan Profesor mówił, 
przy szkole na Gumieńcach, przy Liceum nr IV, Chobolańska, Jodłowa, ale przecież 
z całego Szczecina, właśnie w miesiącu kwietniu, 19 kwietnia mieliśmy wybuch 
Powstania, ale też 16 maja 1943 r. zakończono Powstanie, warto mówić o tych 
czasach. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo się martwię, że rośnie pokolenie 
ludzi, którzy zapominają o tym, jak jeden człowiek do drugiego może być okrutny, i 
mówienie o tym, wspominanie być może nie doprowadzi do takich zwyrodnień jakie 
miały miejsce w latach wojny. Dzisiaj niestety podziały są między nami i bardzo się 
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martwię, że może w przyszłości to się powtórzyć. Więc zasadzimy te żonkile na tym 
naszym osiedlu, w tym w naszym osiedlowym parku i tutaj ta edukacja od 
najmłodszych lat może służyć nowemu pokoleniu, a niektórym z nas przypomnieć. 
Chciałam podziękować też Panu Stankiewiczowi, że zacytował wiesz Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, ja zawsze słucham tego wiersza w wykonaniu Ewy 
Demarczyk i serce mi się rozdziera za każdym razem.

Profesor Radosław Ptaszyński – Nie chciałbym się odnosić do tych kwestii 
proceduralnych, ponieważ one są mi zupełnie obce, dlatego mówię o tym, że ta 
postać jest poza polityką, poza takimi drobiazgami jak sposób procedowania, bo to 
jest zdecydowanie zbyt dużego formatu postać, żebyśmy tylko dlatego mieli ją 
odepchnąć, głosować przeciwko, że jakaś procedura, może nie do końca wszyscy są 
usatysfakcjonowani tym, w jaki sposób uchwała została wprowadzona. Ja nie znam 
się nam tym i nie ma z tym nic wspólnego, natomiast myślę, że zdecydowanie warto, 
jeżeli ktoś chciałby poszukać, to te biogramy są, bo postać jest bardzo znana. Na 
stronie Muzeum Polin, ale także nowo powołanego Muzeum Getta Warszawskiego, 
które zresztą będzie miało siedzibę w szpitalu, w którym Pani Doktor pracowała 
w Warszawie, taka postać jest bardzo znana i łatwo sobie wygooglać szerszy 
biogram. Tylko jeden drobny protest, co do takich sformułowań jak Pan 
Przewodniczący Klubu PiS-u mówił: „była jakoś powiązana”. Nie była jakoś 
powiązana, ponad 20 lat mieszkała w Szczecinie, poświęciła tu kawał swojego życia, 
pomagała o każdej porze dnia i nocy, i dzieciom i dorosłym, i robiła to bardzo często 
bezinteresownie, bez pobierania pieniędzy. Podobne sformułowanie: „była jakoś 
pomocna”. To są sformowania bardzo nieodpowiednie do tej postaci. Była 100% 
zaangażowana, może nawet córki by powiedziały, że trochę za mało było jej w domu, 
trochę za mało była matką, ponieważ wychowywała sama dwie córki, z których 
jedna mieszka do dzisiaj w Szczecinie, druga w Warszawie, dlatego że poświęcała się 
swoim młodym, najmłodszym pacjentom. Jeszcze jedna drobna rzecz. Jako jedna 
z pierwszych w Polsce wprowadziła nauczanie szpitalne, także to było dość 
nowatorskie jak na tamte czasy. Była rozpoznawana tak, że w kolejkach ją 
przepuszczano, że to Pani Doktor. Wtedy, w latach sześćdziesiątych w Szczecinie 
rzeczywiście ją znano. Poza przyciskiem „przeciw” jest także „wstrzymuje się”. 
Prześlijmy może jakiś pozytywny gest do świata.

M. Pawlicki – ad vocem - Panie Profesorze, jest mi bardzo smutno, że Pan wkłada 
w moje usta słowa, których nie powiedziałem. Można to odtworzyć, oczywiście na 
YouTube, jest sesja rejestrowana. Smuci mnie to bardzo, że wkładane w moje usta 
są słowa, których nie powiedziałem. Jeszcze raz to powtórzę. Powiedziałem na bazie 
tego, co usłyszeliśmy tutaj na sesji w tej sprawie, że Pani jest powiązana ze 
Szczecinem, ale trzeba by było na ten temat podyskutować. Nie mówiłem, czy 
w dużym stopniu, czy w małym. Było wspomniane o chorobach gruźliczych. Nie 
życzę sobie, żeby wmawiać i mówić coś, czego nie mówiłem. Także bardzo mi 
przykro Panie Profesorze, że tak Pan postępuje.

W. Dąbrowski – Jak wynika z tej dyskusji, nie ma wśród nas jakiegoś podziału 
dotyczącego zaakceptowania tej postać, w związku z powyższym ja mówię 
sprawdzam. Jeżeli chcemy, żeby ta postać została przyjęta olbrzymią większością 
głosów, całością, a może przez aklamację, to zdejmijmy to dzisiaj z obrad Rady 
Miasta, przepuśćmy przez komisje i przyjmijmy tą uchwałę na następnej sesji. To 
jest mój wniosek formalny, proszę o jego akceptację. 

Ł. Tyszler – Pierwsza sprawa, w ogóle jaka rzuca mi się tu w oczy to, jeżeli 
weźmiemy § 38 naszego Regulaminu, i mówimy o wnioskach formalnych 
w sprawach, jest to enumeratywnie wymienionych 10 spraw, nie ma takiego 
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wniosku, jak wniosek o zdjęcie z porządku obrad, takiego wniosku formalnego. Ja 
jakby rozumując i przyjmują do wiadomości wniosek Pana Radnego Witolda chcę 
powiedzieć, że jestem przeciwny temu wnioskowi właśnie dlatego, że tyle tu było 
mowy o tym, że to jest ten czas, to jest ten moment na uświetnienie tej postaci. Nie 
za miesiąc, nie za pół roku. Jeżeli komuś wydaje się, że to jest szybko … Może i to 
jest szybko dla wielu mieszkańców, to wcale nie jest szybko. Ja dostałem mnóstwo 
telefonów, nie chcę powiedzieć, że setki, bo pewnie tylko dziesiątki, które ponaglały
wręcz radnych do tego, abyśmy podjęli taką decyzję. Mieszkańcy miasta nie śledzą 
tego tak jak my. Nie wiedzą, że spotykamy się raz na miesiąc, mniej więcej, że mamy 
pewne procedury. Dla bardzo wielu osób artykuł Pana Profesora, którego postać 
przybliżył Radny Bartnik, poruszył szczecinian. Myślę, że są dumni, że przez 20 lat,
w sile swojego wieku, tak można powiedzieć, w szczycie swojej wiedzy medycznej,
Pani Doktor poświęciła czas mieszkańcom Szczecina, i to dzieciom w Szczecinie. Ja 
wiem, że teraz gruźlica, to jest żaden problem, bo mamy szczepionki. Pamiętajcie 
Państwo, że gruźlica była ogromnym problemem w latach 60-tych. Jeszcze na 
początku 70-tych umierały setki tysięcy dzieci w Polsce na gruźlicę, tylko dlatego że 
nie było tych szczepień i Pani Doktor poświęcała się temu. Można było zachorować,
zakazić się, to było bardzo ryzykowne. Była w Szczecinie, tu wychowywały się jej 
córki, chodziły do liceum, jedna z nich jest znaną aktorką teatru żydowskiego w 
Warszawie, druga mieszka tutaj. Uważam, że nie ma na co czekać. Ja wiem, że 
zawsze można znaleźć rysy na każdym szkle i nic nie jest idealnie czarno-białe,
natomiast tutaj ta postać jawi się większości z nas jednak jako ideał, osoby godnej 
do naśladowania, przynajmniej w bardzo wielu aspektach. Dodam tylko, że jej 
przeszłość tzw. komunistyczna, czy członkostwo w partii skończyło się w 1981 roku, 
kiedy jakby rzuciła tą legitymacją, wtedy kiedy bardzo wielu Polaków to zrobiło i to 
tych, którzy teraz jawią się jako też osoby walczące z komunizmem. Takie były 
czasy, trochę inne i świat trochę inny. Pani Doktor poświęcała się nie walce 
politycznej, ale w walce z chorobami. Uważam, że to jest ten moment i bardzo 
prosiłbym o odrzucenie tego wniosku. Rozumiejąc pewien apel kolegów z Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, który przyjmuję do wiadomości, mogę bić się też w piersi, 
że robimy to może tak szybko, dla co poniektórych, ale prosiłbym w związku z tym, 
jako osoba, która wnioskowała też o to, deklaruję przyjęcie Państwa uwag do 
formuły, abyście jednak Państwo zagłosowali „za”, bo wiem o tym, też rozmawiałem 
z częścią z Państwa, że jesteście jak najbardziej za uczczeniem tej postaci.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Sprawdziliśmy i rzeczywiście w tej chwili, 
jakby nie można zdjąć z porządku obrad projektu tej uchwały, natomiast można ją 
odesłać do wnioskodawcy. To będzie tylko kwestia nazewnictwa i formalna sprawa.  
Żebyśmy mogli to głosować, żeby to było prawomocne to my, jakby w tytule tego 
wniosku formalnego proponuję, abyśmy zamienili te słowa „zdjąć z porządku obrad” 
na „odesłanie do wnioskodawcy”.

W. Dąbrowski przychylił się do sugestii Przewodniczącej.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego 
Witolda Dąbrowskiego o odesłanie do wnioskodawcy projektu uchwały 
nr 115/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park 
Adiny Blady-Szwajger) i przeniesienie głosowania na sesję w maju 2021 r.

za - 12 przeciw - 18 wstrzym. - 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony.
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 115/21

za – 22 przeciw - 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-Szwajger). Uchwała 
Nr XXVIII/802/21 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

76/21 - określenia warunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie 
rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.

D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta - Tak jak powiedziała, Pani 
Przewodnicząca, istotnie na Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska mieliśmy okazję procedować kwestie z tego projektu uchwały. Ja 
chciałem wykorzystać zarówno Komisję, jeżeli Państwo pozwolą również dzisiejszą 
sesję, tylko do przekazania informacji na temat tego, że w istocie prace dotyczące 
uchwały krajobrazowej, są prowadzone i prowadzimy je w oparciu o sytuację 
prawną, która też wymagała weryfikacji. Jak Państwo Radni pamiętacie, w 2015 
roku była podjęta uchwała właśnie inicjująca prace Prezydenta w zakresie projektu 
uchwały krajobrazowej, która zaowocowała złożeniem takiego projektu uchwały 
w roku 2017. Projekt był wówczas złożony do Biura Rady, nie był procedowany 
w poprzedniej kadencji Rady Miasta, co powoduje w tej sytuacji, iż musimy 
potraktować tamtą inicjatywę uchwałodawczą jako zakończoną. To powoduje 
z kolei, że prace nad uchwałą wróciły do punktu wyjścia, znane są mi również,
dzięki różnym opiniom, które miałem okazję prześledzić i wypowiedziom Państwa 
Radnych, też kierunki jakich Państwo Radni oczekują, co do uproszczenia tej 
regulacji uchwały krajobrazowej i także co do tego, aby prace nad nią nie były 
procedowane zbyt długo. Wszystkim nam zależy na ładzie przestrzennym i wiemy, 
że bez tej regulacji, uchwały ten efekt będzie ciężko osiągnąć. Również z tego 
powodu, że w nowych planach miejscowych, które uchwalacie Państwo Radni,
regulacji dotyczących kwestii porządku reklamowego, kwestii ogrodzeń, czy też 
małej architektury, po prostu nie możemy regulować. Ma to związek z faktem 
wejścia w życie ustawy krajobrazowej ta z kolej wyraźnie wskazała jaką 
kompetencją dysponują samorządy terytorialne, i my te działania podejmujemy. 
Podejmuję je także już teraz ja osobiście, ponieważ na przełomie lutego i marca 
Prezydent Krzystek przekazał mnie tę sprawę do prowadzenia, ja zatem z Państwem 
Radnymi będę się z tego projektu rozliczał. Uchwała ta we wcześniejszej kadencji 
była prowadzona poniekąd zewnętrznie troszeczkę, pod zespołem, któremu szefował 
ówczesny Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzisiaj te prace 
realizujemy w podobnym składzie, to znaczy trzon akurat tych prac jest ulokowany 
w samym Urzędzie Miasta. Jest to działanie wspólne zarówno Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta, Biura Architekta Miasta, także Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, ale także włączamy do 
tych prac, od samego początku, służby prawne. Pan Mecenas Marek Stawarczyk 
jest naszym partnerem w tym projekcie a także w zależności od potrzeb inni 
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radcowie prawni, choćby Pani Małgorzata Michalak, która już wcześniej 
weryfikowała podstawy prawne realizowanych obecnie działań. Te działania mają 
wymiar organizacyjny, tak jak powiedziałem, czyli zespołu osób w Urzędzie, ale 
również poza urzędem z jednostek, którymi będziemy musieli pewną pracę wykonać. 
Taką jednostką zewnętrzną niewątpliwie jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego,
to są także inne podmioty miejskie. Myślę, że jakkolwiek ta regulacja ostatecznie 
zaowocuje jakimś kształtem, to sami jako Miasto, od siebie powinniśmy zacząć 
porządkowanie ładu przestrzennego Zawsze dobrze zaczynać od samych siebie, żeby 
uwiarygodnić też nasze intencje, co do prowadzenia dobrej, solidnej i porządkującej 
przestrzeń regulacji prawnej. Drugą kwestią są aspekty prawne tych prowadzonych 
prac. Jak powiedziałem, będziemy nieraz jeszcze do Państwa Radnych w tym 
temacie się zwracać, nie tylko po to, żeby relacjonować co się dzieje, ale także 
Państwa zajęcie stanowiska, także na komisjach, będzie niewątpliwie istotnym 
elementem tych działań. Same działania merytoryczne, czyli analiza, której 
w trakcie jesteśmy, z tej poprzedniej zaproponowanej regulacji uchwały Rady 
Miasta, która nie zyskała aprobaty poprzedniej kadencji radnych, i kierunki jej 
modyfikacji tak, aby rzeczywiście zaowocowało to z regulacją rozsądną, regulacją 
dobrze skrojoną do potrzeb Miasta, wprowadzającą ład przestrzenny, ale zarazem 
też uwzględniającą całokształt różnych elementów, na co chciałbym bardzo 
wyraźnie podkreślić, zwracamy także uwagę. Pamiętamy, że uchwała krajobrazowa 
wprowadzi pewnego rodzaju obowiązki dotyczące porządkowania przestrzeni 
publicznej, będzie miała wpływ nie tylko na tych wielkich reklamodawców, których 
nośniki widzimy na ulicach, będzie miała wpływ także na tysiące przedsiębiorców, 
tysiące zakładów usługowych, gastronomicznych wszelakich, które mają swoje 
szyldy, mają swoje reklamy. Musimy całość tej regulacji widzieć w taki holistyczny 
sposób. Musimy także wziąć pod uwagę fakt, że innymi równorzędnymi aspektami 
regulacji jest nie tylko kwestia reklam, na którą najczęściej składamy główną 
uwagę, ale również kwestia małej architektury i ogrodzeń. One wszystkie razem 
powinny znaleźć odzwierciedlenie w tej bazowej uchwale, co do której punktem
wyjścia jest, też nie ukrywam i tak też mówiłem Państwu Radnym, część ogólna 
przygotowana przy poprzednim projekcie uchwały, 11 paragrafów, które 
wprowadzają pewne reguły generalne. Musimy na pewno zadbać o ich aktualizację 
oraz ich rozszerzenie. Także te prace trwają w oparciu o uchwałę jeszcze z roku 
2015, która uruchomiła nasze działania wówczas i w zasadzie dalej jest podstawą 
tych kontynuowanych działań. W sensie organizacyjnym, formalnym to chyba 
wszystko, co Państwu Radnym chciałbym przekazać.

W imieniu Klubów głos zabrali:

A. Kurzawa – w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość - Na wstępie 
chciałabym wspomnieć, tylko o tych dwojakich standardach, ponieważ my tę 
uchwałę wnieśliśmy na ostatniej sesji. Wtedy podniosły się głosy Koalicji 
Obywatelskiej i Bezpartyjnych, że przecież tak nie wolno w dniu sesji, to jest 
skandal, itd. Dzisiaj, kiedy dwie uchwały wchodzą, słyszymy pełno argumentów, że 
to jest jak najbardziej zasadne działanie. Chciałabym tutaj podkreślić, żeby właśnie 
do takich podwójnych standardów nie dochodziło, żeby radni byli traktowani równo. 
Jeśli chodzi o uchwałę kierunkową, ja już na ostatniej sesji przedstawiałam 
priorytety tej uchwały kierunkowej. Jest to określenie jedynie kierunku działania 
Pana Prezydenta, w związku z utworzeniem nowego dokumentu w sprawie uchwały 
krajobrazowej, która ma regulować właśnie te wszystkie kwestie, o których
wspomniał Pan Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta. Wiemy, że w Szczecinie 
mamy dużo problemów, jeśli chodzi o ład estetyczny, o reklamy, o wszędobylskie 
banery różnego rodzaju informacyjne, czy też billboardy, czy też tablice 
informacyjne. Dlatego też uważamy, że jest to dobry czas na to, aby podjąć taką 
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uchwałę kierunkową, która jest jedynie określeniem kierunków Prezydenta. To nie 
jest uchwała krajobrazowa, a jakby ustalenie, żeby Pan Prezydent podjął w tym 
temacie działania. Wracając do wypowiedzi Pana Prezydenta, również prześledziłam 
Komisję Gospodarki Komunalnej, jak i też wypowiedzi Pana Prezydenta Piotra 
Krzystka w mediach. Przytoczę tutaj takie informacje, chcę wspomnieć historycznie, 
terminowo jak to wygląda. Wypowiedź Pana Prezydenta Piotra Krzystka z dnia 
16 marca 2021 roku, w jednym z portali informacyjnych Pan Prezydent mówi na 
temat uchwały krajobrazowej: „To jest temat odwieczny, z którym się borykamy. 
Przypomnę, że cały czas czeka uchwała krajobrazowa. Ta uchwała krajobrazowa 
była według mnie całkiem nieźle przygotowana. W zeszłej kadencji radni nie mieli 
takiej woli, żeby ją głosować. Dziś widzimy, że jest to bardzo potrzebne, ja 
z przyjemnością wrócę do tego tematu. Ta praca została wykonana przez cały 
zespół.” 21 kwietnia natomiast, na Komisji Gospodarki Komunalnej słyszymy od 
Prezydenta Daniela Wacinkiewicza, że: „Rozpoczęliśmy pracę jakiś czas temu. 
Formalna, istotna kwestia polega na tym, że ten projekt uchwały został złożony do 
Biura Rady Miasta. W związku z upływem poprzedniej kadencji Rady Miasta, ta 
inicjatywa uchwałodawcza wygasła. Na początku marca to zadanie trafiło do mnie 
formalnie przez Pana Prezydenta Piotra Krzystka.” Tutaj chciałabym podkreślić, że 
jest to pewna dwuznaczność, ponieważ w połowie marca Pan Prezydent mówi, że 
chętnie wróci do poprzedniej uchwały krajobrazowej, że chętnie wróci do tematu, 
natomiast Pan Zastępca Daniel Wacinkiewicz mówi w kwietniu, że te prace już 
trwają, że zostało to zadanie skierowane mu od Prezydenta Piotra Krzystka na 
początku marca. Czy Pan Prezydent Piotr Krzystek nie wie, jakie zadania zleca 
swoim zastępcą? Czy nie wie, co się dzieje w Radzie Miasta z projektami, ze 
zleconymi działaniami? Widać tutaj dosyć duże nieścisłości co do stanowisk 
Prezydentów. Z jednej strony Prezydent twierdzi, że jest uchwała przygotowana 
poprzednia i wróci do niej z przyjemnością, z drugiej strony Pan Prezydent mówi, że 
Pan Piotr Krzystek zlecił mu to zadanie na początku marca. Jako radni Prawa 
i Sprawiedliwości chcielibyśmy tutaj usystematyzować tę kwestię, dlatego też bez 
wątpienia widzimy potrzebę wprowadzenia tej uchwały kierunkowej, aby była to 
pewnego rodzaju deklaracja ze strony Urzędu Miasta, ze strony Prezydentów. 
Jeszcze przed głosowaniem tej uchwały krajobrazowej, chciałabym zwrócić uwagę 
na głosy też z Komisji Gospodarki Komunalnej, radnych Koalicji Obywatelskiej. 
Jesteśmy jak najbardziej otwarci na takie uwagi i chciałabym wnieść autopoprawkę 
do tej uchwały kierunkowej, aby określić również termin, w jakim będzie wykonana 
uchwała krajobrazowa. Treść autopoprawki stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

D. Jackowski – Poprzednia Rada Miasta w 2015 roku przyjęła uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia uchwały krajobrazowej. Jest to uchwała 
intencyjna, jest to identyczna procedura, jak przy planie miejscowym. Ta uchwała 
intencyjna nadal jest w mocy, ponieważ Rada Miasta nie przegłosowała projektu 
uchwały krajobrazowej, który jak mówił Pan Prezydent Krzystek jest gotowy. Dzięki 
Bogu, że go nie przegłosowała, ponieważ byśmy tak naprawdę utrwalili ten chaos, 
który dzisiaj jest na ulicach. Zwracam uwagę na artykuł dziewiąty tejże uchwały 
krajobrazowej, gdzie jest czarno na białym napisane, iż wszystkie nośniki 
wybudowane po 1998 roku, legalnie mogą pozostać, czyli ta uchwała, która została 
przygotowana, nie usuwa żadnego nośnika reklamowego. Natomiast nie ma 
powodu, żeby dzisiaj podejmować kolejną uchwalę kierunkową, ponieważ 
poprzednia uchwała z 2015 roku jest w mocy. To jest dokładnie taka sama 
procedura jak przy planie miejscowym. Jeżeli Rada Miasta nie przegłosuje planu 
miejscowego, nie musimy głosować kolejnej uchwały intencyjnej o przystąpieniu do 
planu miejscowego. Możemy wrócić po prostu do samego początku procedury 
i opracowywać projekt planu miejscowego. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi 
o propozycję Radnej Agnieszki Kurzawy, a żeby zakończyć prace nad projektem 
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uchwały do grudnia 2021 roku, ja podziękuję za taką uchwałę. To jest ogromny 
plan, na całe miasto, to jest taki duży plan miejscowy. Państwo albo nie wiecie, ile 
tam prac jest potrzebnych, albo nie macie bladego pojęcia, jak to wygląda 
proceduralnie. Nie da się tego zrobić w pół roku, to jest po prostu fizycznie 
niemożliwe. Tu jest zaangażowanych zbyt wiele wydziałów, oraz zbyt wiele 
podmiotów, bo musimy również mieć na uwadze konsultacje publiczne chociażby, 
więc ta data, którą tutaj podała Agnieszka Kurzawa jest nierealna. Natomiast 
wracając do sedna sprawy, przystępowanie i podejmowanie kolejnej uchwały
intencyjnej jest zupełnie bez sensu, ponieważ uchwała o przystąpieniu do 
opracowania uchwały krajobrazowej jest nadal w mocy.

A. Kurzawa – ad vocem - Pani Radna, jak tutaj zwracał uwagę, Pan Prezydent, te 
prace przecież się już zaczęły. To, że mamy maj, przecież tutaj Pan Daniel 
Wacinkiewicz mówi, że prace już trwają.

R. Łażewska – Jeśli wpływa uchwała do Biura Rady Miasta, na chwilę przed sesją, 
ona wpłynęła miesiąc temu na godzinę przed sesją, ja byłam pół godziny przed 
sesją, tu w Urzędzie, to trudno, żebyśmy coś, co nie jest terminowe, co nie wymaga 
pośpiechu, co nie wymaga natychmiastowej decyzji, poddawali tak pod głosowanie. 
Stąd moja decyzja. Chciałam, aby nad tym pochyliła się komisja, to się stało, mamy 
teraz jasność. Więc tutaj jeśli chodzi o tę stronę formalną, nie ma podwójnych 
standardów.

D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta - Króciutko chciałbym się odnieść 
tylko do tych trzech głosów. Przede wszystkim zacznę od Pani Radnej Agnieszki 
Kurzawy. Chcę zapewnić Panią, tak jak wszystkich Państwa Radnych, że nie ma ani 
dwugłosu, ani nie ma jakichś nieporozumień pomiędzy dyspozycjami Prezydenta 
Krzystka, a tym co robię ja. Prezydent Krzystek wydaje dyspozycje kierunkową, taką 
jaką ja otrzymałem, co do tego, żeby pokierować pracami związanymi 
z przygotowaniem nowego projektu uchwały krajobrazowej. Opinia Pana 
Prezydenta, co do poprzedniego projektu uchwały, który nie został uchwalony, jest 
opinią Pana Prezydenta, ja również dostrzegam wiele atutów, tamtej uchwały, ale 
rozumiem również oczekiwania Państwa Radnych, żeby pójść w nieco innym 
kierunku. Tak naprawdę tamtego projektu uchwały już nie ma, z powodów 
formalnych, o których mówiłem wcześniej. Tamta inicjatywa uchwałodawcza została 
zakończona, co stanowi dla nas okazję do tego, żeby przepracować ten temat też 
inaczej. Minęło od tego czasu również, zwróćmy uwagę 4 lata. Przez te cztery lata 
zmieniły się przepisy, zmieniło się także orzecznictwo sądów. Mamy szereg wyroków 
sądowych odnoszących się do problematyki ładu przestrzennego i krajobrazowego, 
które winniśmy przeanalizować dokładnie. Cała ta analiza prawna będzie integralną 
częścią procesu przygotowywania nowej regulacji, tak, aby nie popełnić błędów. Co 
więcej, mamy też wiele orzeczeń organów nadzoru, wojewodów, którzy albo 
przyjmowali pewne rozwiązania, analogiczne zresztą do naszych szczecińskich, tak 
było w przypadku choćby gminy Kołbaskowo, bez uwag, w innych wypadkach 
zgłaszali uwagi, i to także element tej samej analizy. Zatem dyspozycja kierunkowa, 
jaką otrzymałem od Prezydenta Krzystka przekłada się na nasze działania 
organizacyjne w moim pionie i to są rzeczy, którymi się Pan Prezydent, z całym 
szacunkiem, nie musi zajmować i bardzo dobrze, bo po to mamy podział
specjalizacyjny i po to każdy z nas wie, co ma robić w ramach swojego pionu.
Prezydent określił, jakie jest jego oczekiwanie, a my wykonujemy. Wykonujemy to 
w taki oto sposób, że z końcem lutego i marca, jeszcze zanim formalnie nawet 
otrzymałem, to zadanie do prowadzenia, prowadzone były przez nas i tak działania 
porządkujące tą problematykę. Jak Państwo pamiętacie w październiku i listopadzie 
ubiegłego roku, wszyscy Państwo Radni byliście także dość mocno zainteresowani 
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i mieliście Państwo negatywną ocenę sytuacji, która związała się z umieszczeniem 
reklamy na zabytkowym budynku odzieżowca, mówiąc w skrócie. Ona przywołała 
poniekąd ten temat uchwały krajobrazowej i bardzo dobrze. Od tamtego czasu 
w zasadzie, w moim pionie, niezależnie od dyspozycji Pana Prezydenta, w zakresie 
Biura Planowania Przestrzennego Miasta i Biura Architekta Miasta i także Biura 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, te prace robocze były podjęte. Tak czy inaczej 
wszystkich nas łączy przekonanie, Państwa Radnych ufam wszystkich także łączy, 
że ta uchwała jest nam po prostu potrzebna, i żeby do niej wrócić w sposób rzetelny, 
musimy to zrobić niezwłocznie. Natomiast co do propozycji terminu 31 grudnia 
2021 roku, jako daty granicznej uchwalenia tej uchwały, jest to data nierealna. Tu 
podzielam w pełni stanowisko Pani Dominiki Jackowski, oparte o dobre rozpoznanie
po prostu stopnia zawiłości tej problematyki, ale także procedury, która jest 
zakodowana w uchwaleniu uchwały krajobrazowej. To jest procedura dość 
porównywalna, analogiczna do uchwalenia planów miejscowych, ale zgadzam się 
z Panią Radną Jackowski, że to nie jest zwykły plan, to nie jest prosty plan. To jest 
niezwykle skomplikowana materia i chyba naszym wspólnym celem jest także 
jakość tej uchwały, a nie tylko termin przyjęcia uchwały. O jakąkolwiek uchwałę nie 
będziemy walczyć, będziemy walczyć o to, żeby ta uchwała rozwiązała istotnie 
problemy ładu przestrzennego w mieście. Chcę powiedzieć z pełną 
odpowiedzialnością, termin 31 grudnia jest terminem bezprzedmiotowym, jako taki 
nie rekomendowałbym przyjmowania terminów niemożliwych do osiągnięcia, także 
projektu uchwały Rady Miasta. Co do stanowiska wyrażonego na Komisji, ja na 
Komisji u Pani Przewodniczącej Jolanty Balickiej też podawałem krok po kroku, co 
się w sytuacji dotychczasowych działań organizacyjnych zadziałało i to były 
działania między innymi w datach: końca lutego, 9 marca - opinia Pani mecenas, 
15 marca - również kolejna opinia prawna w tej sprawie. Te wszystkie rzeczy się 
dzieją, natomiast to są działania organizacyjne, przygotowujące proces opracowania 
nowej koncepcji uchwały krajobrazowej, a następnie wdrożenia procedury jej
uchwalania. To nie jest proces na 6 miesięcy, to nie jest proces na rok nawet, to jest 
proces niestety dłuższy. Chciałbym Państwa uprzedzić, że racjonalizując te terminy 
i skalę zadania, jaka przed nami, chciałbym, żebyśmy w tej kadencji uchwalili 
dobrej jakości uchwałę krajobrazową i rozwiązali problem w ten sposób na 
przyszłość. Bardzo uprzejmie Państwa Radnych też proszę o zachowanie tutaj takiej 
właściwej proporcji i żebyśmy mieli świadomość też stopnia skomplikowania tego 
zagadnienia. Ja ze swojej strony zadeklaruje Państwu, że będziemy dokładali 
należytej staranności, żeby stworzony przez nas, zmodyfikowany projekt uchwały 
był projektem, jak najlepiej zaspokajającym potrzeby ładu estetycznego w Szczecinie 
i żebyśmy z tym wszechobecnym problemem chaosu, także reklamowego, sobie po 
prostu dobrze poradzili.

M. Pawlicki - Dziwi mnie bardzo tutaj stanowisko Daniela Wacinkiewicza 
i przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, bo wsłuchiwałem się na tej komisji w głos, 
i to co proponujemy jako klub radnych, co przedstawiła Radna Agnieszka Kurzawa, 
jest propozycją Koalicji Obywatelskiej. My w pierwotnej wersji tej uchwały nie 
proponowaliśmy terminu zakończenia, kiedy Prezydent miałby przedłożyć Radzie 
Miasta, propozycję takiej uchwały krajobrazowej, nowej, bo wiemy, że poprzednia 
nie spotkała się z przychylnością. To była propozycja na Komisji Koalicji 
Obywatelskiej, nie będę z imienia i nazwiska wymieniał. Nasza propozycja, 
oczywiście 31 grudnia, to jest propozycja taka koncyliacyjna można powiedzieć. Nie 
wyszło to od nas, ale z przeciwnych jakby klubów. Proponowaliśmy 31 grudnia, 
może okazać się to termin faktycznie nierealny z racji okresu bliskiego, ale ten 
temat wrzuciliśmy, te kilka słów dodatkowych, słuchając się w koalicji rządzącej.
Możemy zaproponować, można ten termin zmienić, można ten termin zmienić na
koniec przyszłego roku albo dłuższy okres. Chciałem napomknąć, że z jednej strony 
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wiemy, co Pan Zastępca Prezydenta Daniel Wacinkiewicz tu przedstawiał, że te 
prace się toczą, będzie w części wykorzystywana uchwała przygotowana 
w poprzedniej kadencji. Także ten okres nie będzie trwał tak długo, jak by się 
wydawało, jak długo te prace toczyły się nad poprzednią uchwałą. Część tej 
uchwały, tutaj było przed chwilą powiedziane, będzie wykorzystana. Czy to dobrze, 
czy to źle? Ja mam takie wrażenie, w poprzedniej kadencji, jakby te prace nad 
uchwałą krajobrazową były omawiane na komisjach wszelkiego rodzaju, były 
omawiane wśród radnych, były spotkania z tego tytułu związane. Tutaj nagle 
dowiadujemy się, że toczą się prace. Słusznie założyła Pani Radna Agnieszka 
Kurzawa, że z jednej strony Pan Prezydent mówi, że popiera jeszcze poprzednią 
uchwałę, tu słyszymy teraz tutaj, na komisji, że te prace się toczą. Jest tutaj jakby 
taka niespójność w naszym mniemaniu i ten temat poruszaliśmy na klubie. Przede 
wszystkim tak chciałem odeprzeć zarzuty, że uchwała nie jest zgodna z prawem.
Szanowni Państwo, uchwała po pierwsze, została pozytywnie zaopiniowana, ma notę 
prawnika miejskiego, także jest zgodna z prawem, a po drugie jest w porządku 
obrad. Pani Przewodnicząca, umieszczając ją w porządku obrad też pod kątem 
prawnym ją sprawdziła. Także proszę nie zarzucać, że jakakolwiek uchwała 
przygotowana nie jest sprawdzana i jest wrzucana bez takiej opinii prawnej. Ja bym 
miał taki apel, jeżeli te prace się toczą, żeby te prace toczyły się w bardziej otwartej,
przyjaznej atmosferze i żeby radni pomimo tego, że część uchwał jest przepychana 
kolanami, wrzucana, ale, żeby jednak rąbka tajemnicy radnym przedstawić, a nie 
finalnie pokazywać projekt uchwały, których radni nie zobaczą przez rok, przez dwa, 
trzy lata. Żeby jednak na komisjach przedstawić ten zarys, ten szablon, to co się do 
teraz dokonało. Jaki zespół został powołany? Znam, jakby skład zespołu 
z poprzedniej kadencji, ale jaki zespół teraz został powołany? Tutaj radni, jakby nie 
są włączeni, w ten cały proces nad tym, jakby ubolewam.

B. Baran – Ja mam prośbę wielką do koleżanek i kolegów radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, o to, żeby nie zarzucali nam podwójnych standardów, że nie 
szanujemy prawa miejscowego, że przepychamy kolanem projekty uchwał. To przed 
chwilą mówił kolega Pawlicki, jak zaczynała swoją wypowiedź Pani Agnieszka 
Kurzawa i przy poprzedniej uchwale też zarzucaliście, że nie przeprocedowano przez 
komisje i w ogóle to niedopuszczalne. Ja przypomnę, parę miesięcy temu, jak 
mieliśmy procedować uchwałę dotyczącą przekazania nieruchomości Siostrom 
z Kalkuty, jak całą debatę nad projektem uchwały załatwiła Pani Radna Stefania 
Biernat propozycją: głosujemy bez dyskusji. To jest niespotykane 
w parlamentaryzmie. Parę lat wcześniej, także wasz kolega Radny, a późniejszy nasz 
Wojewoda, identycznie w sprawach bardzo ważnych, personalnych na początku 
sesji, taki wniosek zgłosił: bez dyskusji, głosujemy. Więc zamykacie usta całej 
Radzie w ważnych uchwałach, a z drugiej strony zarzucacie, że my tu coś 
przepychamy kolanem. Traktujmy się poważnie.

A. Kurzawa – ad vocem - Chciałam przypomnieć Panu Radnemu, że co sesję 
praktycznie, są wrzucane uchwały albo od Państwa albo od Bezpartyjnych, godzinę 
przed sesją, kilka minut przed sesją, a kiedy my wrzucamy, to niestety wszyscy 
głosują przeciwko wprowadzeniu do porządku obrad, ponieważ właśnie pokazują te 
argumenty, że powinno się to wcześniej zrobić i tak dalej. To nie są podwójne 
standardy? No moim zdaniem są, bo tutaj jeśli Wy wyrzucacie, nie widzicie żadnego 
problemu, a kiedy my przekazujemy jakąś uchwałę do porządku obrad, to wtedy 
podnoszą się głosy, że musielibyśmy wcześniej to zasygnalizować, że to jest za późny 
okres czasu, żeby zapoznać się z uchwałą.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 76/21 z autopoprawką
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za – 12 przeciw - 17 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów nie podjęła uchwały w sprawie określenia 
warunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpoczęcia prac nad 
sporządzeniem uchwały krajobrazowej.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

77/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała
Dorota Pudło-Żylińska – Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9
do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. Prezentacja przedstawiona przez Skarbnika Miasta stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu.

Komisja ds. Kultury i Promocji, Komisja ds. Budżetu i Rozwoju, Komisja ds. 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisja ds. Edukacji oraz Komisja 
ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

A. Lisiński - Jak zapewne Państwo się zorientowali jestem współautorem apelu, 
który został do Państwa skierowany przed sesją. Apel dotyczy właśnie uzgodnienia 
w pracach nad poprawką budżetową, lepszego szerszego zrealizowania postulatów 
mieszkańców, zgłoszonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Nie 
chciałbym tutaj za bardzo się rozwodzić na temat pieniędzy, bo w sumie tak 
naprawdę bardziej chodzi o to żeby zwrócić Państwa uwagę na kilka aspektów 
związanych z pieniędzmi, ale według mnie troszkę istotniejszych. Pierwsza ważna 
rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę to to, że mamy do czynienia w tym roku z taką 
sytuacją, że w obszarze głosowania kwota, za którą zrealizowane zostaną postulaty 
mieszkańców zgłoszone w SBO, jest kwotą niską w stosunku do rezerwy, która 
została wygenerowana, przez taki a nie inny układ głosowania, wyniki itd. Można 
oczywiście nad tym przejść do porządku dziennego, wiem, że Państwo tego nie 
chcieli zrobić, świadczy o tym chociażby dezyderat Komisji Inicjatyw Społecznych, 
dezyderat, w którym poszukiwaliście Państwo z Prezydentem możliwości właśnie 
takiego pełniejszego spełnienia woli mieszkańców. Pan Prezydent odpowiedział, że 
procedury są nieubłagane, ale wiemy też, że Budżet Obywatelski to wydzielona 
część budżetów gmin. Teraz biorąc pod uwagę, jakie wartości mamy na szali, 
ośmieliliśmy się Państwa prosić, żeby właśnie w budżecie gminy, jakieś gesty 
poczynić. Dlaczego te gesty są ważne? Owszem zadanie, którego byłem 
współautorem, zajęło drugie miejsce, owszem miało sporą liczbę głosów, ale nie 
wygrało. Natomiast pozostaje nierozstrzygnięta kwestia, czy potencjał i 
zaangażowanie mieszkańców, wygenerowane w trakcie SBO powinny zostać bez 
żadnego sygnału ze strony władz miasta, czy powinny się spotkać z takim sygnałem, 
pozytywnym sygnałem w sensie, że dostrzegamy jak duże poparcie ma dane zadanie 
i postaramy się w jakiś sposób wyjść naprzeciw. Nie chcę, żeby Państwo odbierali to 
jako czynienie projektu, który składałem, jakimś wyjątkowym. Byłbym bardzo 
wdzięczny, gdyby w przyszłości, w rozstrzyganiu właśnie wyników SBO, podobne 
elastyczne podejście, nie mówię, że w realizacji całościowej, ale właśnie w wysyłaniu 
takich sygnałów, warto iść do SBO, towarzyszyło każdemu projektowi, który właśnie 
wygeneruje duże poparcie społeczne. Bardzo Państwu dziękuję za to, że zapoznali 
się Państwo z tym apelem. Wiem, że się zapoznali, bo mieliśmy okazję z niektórymi z
Państwa rozmawiać. Liczę na taką właśnie refleksję, nawet nie chodzi o to, czy to
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będzie cała, pół kwoty, czy fragment kwoty, chodzi o to, żeby został po tej sesji, jakiś 
taki wyraźny gest, sygnał do przyszłych uczestników głosujących w SBO.

Wojciech Kłodziński – mieszkaniec miasta - Jako lider projektu, chciałbym 
wnioskować tutaj o spojrzenie na ten projekt „Kurs na północ” jako projekt, który 
zajął trzecie miejsce na 8 lat historii SBO. Mieliśmy ciężkie początki, które nas 
trochę przyhamowały z tym konkursem, natomiast pokazaliśmy jak wielkie jest 
poparcie mieszkańców dla naszego projektu. Ten projekt ma być projektem 
praktycznym, użytecznym dla szczecinian. Obowiązuje on na bardzo szerokim 
zakresie terytorium. Samo SBO w pewien sposób, jest takim generatorem pomysłów 
dla Rady Miasta, dla Prezydenta Miasta, i chcielibyśmy aby ten „Kurs na północ” był 
mimo wszystko zrealizowany chociaż w części, aby w 2021 roku znalazł się budżet, 
tylko na samo zaprojektowanie, na uruchomienie procesu realizacji tego projektu. 
Mówimy tu o kwotach znacznie mniejszych niż realizacja całego tego projektu 
i myślę, że to byłoby doskonałym ukłonem do mieszkańców, że tak licznie popierali 
nasz projekt. Była tutaj olbrzymia rezerwa w ramach SBO, przez 2 lata po 7,9 
miliona złotych w ramach SBO, natomiast oczywiście rozumiemy, że jest to 
niezgodne, aby te rezerwy przekazać na kolejne miejsce do realizacji w konkursie, 
dlatego występujemy tutaj z prośbą o uruchomienie tego procesu realizacji „Kursu 
na północ” w postaci samego projektowania parku, zielonego wzgórza, stanicy 
wodnej oraz szlaku widokowego.

Bogusław Owsianowski – Jestem przedstawicielem, Przewodniczącym Rady Osiedla 
Skolwin. Może nie będę powtarzał tego, co powiedzieli, moi poprzednicy. Powiem, 
jak to widzą mieszkańcy naszego osiedla, Rada Osiedla, mówimy o „Kursie na 
północ”. Jako mieszkańcy osiedla znamy potencjał rekreacyjny naszego osiedla. Tak 
pokrótce wymienię kilka punktów np. dostęp do akwenów wodnych Cieśnicy i Łarpi, 
do jeziora Dąbskiego. Na przykład do betonowca kajakiem potrzeba 15 minut. 
Jesteśmy w takim miejscu gdzie możemy dotrzeć z naszego osiedla praktycznie 
w wiele miejsc na północnej Odrze i mamy też Wzgórza Nadodrzańskie 
z rozciągającymi się bardzo daleko widokami na Odrę, na Zalew Szczeciński, na 
jezioro Dąbie. Na terenie naszego osiedla mamy park leśny Mścięcino. Nazywa się 
Mścięcino a jest na terenie naszego osiedla. Mamy też kilka atrakcji turystycznych, 
historycznych. Brama papierni Skolwin, gdzie zauważyliśmy w budżecie, że są 
przeznaczone środki na jej remont. Cieszymy się bardzo. Jest także kanał, gdzie 
była zlokalizowana pierwsza na świecie i opatentowana cegielnia z piecem kręgowym 
Hoffmana, później cegielnia i klinkiernia. Na koniec, że powiem krótko, taka 
świeżynka, cmentarz przy ul. Nowy Świat, na którym Stowarzyszenie Denkmal
Pomorze odnalazło około 30 świetnie zachowanych nagrobków poprzednich 
mieszkańców tych terenów. Te potrzeby rekreacyjne naszego osiedla, to co staramy 
się zrealizować właśnie w tym „Kursie na północ”, przedstawia właśnie najbardziej 
miejsce, które powstało dzięki staraniom Pani Radnej Renaty Łażewskiej, to polana 
rekreacyjna przy ulicy Orłowskiej. Polana jest w tej chwili oblegana we dnie 
i w nocy, tak kolokwialnie mówiąc, i cieszy się ogromnym powodzeniem. Właśnie 
mając te elementy na uwadze, że ta turystyka, te funkcje rekreacyjne, mogą 
stanowić alternatywę dla rozwoju przemysłu, powstał pomysł „Kurs na północ”. Na 
terenie Skolwina zaplanowaliśmy budowę miejsca do wodowania łodzi, 
ogólnodostępnego miejsca, gdzie można pozostawić samochód. Chcielibyśmy, żeby 
tam było miejsce, gdzie mieszkańcy Szczecina przyjadą rowerem, pozostawią ten 
rower, wsiądą na kajak i popłyną. W imieniu Rady Osiedla Skolwin i swoim proszę 
Państwa o poparcie naszego apelu, pochylenie się nad naszym apelem i rozważenie 
możliwości wpisania do budżetu jakiegoś elementu tego naszego projektu.
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R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Ja tylko jedno zdanie dodam w kwestii 
formalnej. Jestem członkiem Rady Osiedla Skolwin i w sprawie apelu nie wzięłam 
udziału w głosowaniu.

W imieniu Klubów głos zabrali:

M. Żylik – Przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni - jako Przewodniczący klubu 
Bezpartyjnych, w imieniu radnych naszego klubu chciałem powiedzieć, że 
popieramy projekt uchwały nr 77/21 dotyczący zmian w budżecie Miasta Szczecin 
2021 oraz 78/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwały te zostały 
przepracowane, omówione dokładnie na wszystkich komisjach, które zajmowały się 
tymi uchwałami, zostały one pozytywnie zaopiniowane, a więc nie mamy podstaw 
ku temu, żeby te uchwały nie zostały pozytywnie przegłosowane przez Radę Miasta 
Szczecin.

M. Pawlicki – Przewodniczący klubu radnych PiS - Ten budżet, może nie zagłębiając 
się w takie aspekty, żeby Państwa nie zanudzić, troszeczkę mi przypomina tak 
całościowo list do Świętego Mikołaja. List, który ma spowodować, że ta koalicja, 
którą mamy teraz w mieście, koalicja rządząca, która jak wiemy, dochodzą nas 
sygnały, z różnych są stron, trzeszczy w posadach, ma ją scementować na długie 
lata. Ja chciałbym przypomnieć taką sytuację, jaka miała w zeszłym roku, bacząc 
na to, że takie informacje dochodzą medialne, że jest to rekordowy budżet, po raz 
kolejny przebijamy, po raz kolejny dokładamy, po raz kolejny robimy nowy, 
największy, to też takie megalomańskie, ogromny, lepszy niż konkurenci, lepszy niż
sąsiedzi budżet. Przypominam, że w zeszłym roku mieliśmy prawie co sesję, jak nie 
co drugą, poprawki do tego budżetu, czyli tendencja jest taka, że teraz 
napompujemy do granic możliwości budżet nowymi inwestycjami, a będziemy to już 
jakby uprzedzam, też jako Radni Prawa i Sprawiedliwości będziemy tego pilnować, 
co sesję, co dwie sesje inwestycje będziemy słyszeć, że się przesuwają na przyszły 
harmonogram, inwestycje wypadają z różnych względów, pomimo rządowego 
największego spośród takich ogromnych miast wsparcia, ponad 100 milionowego 
dla inwestycji, za co w imieniu klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dziękujemy. 
Ze strony władz miasta na to liczyć nie można, tu jest cisza. Ja tu jeszcze wspomnę, 
do tego głosu mieszkańców. Mówi się nie ma pieniędzy w mieście, ale z drugiej 
strony czaruje się największym budżetem inwestycyjnym w historii. Przypomnę 
może na przykład, żeby było konkretnie, merytorycznie, Dzika Ostoja. Budżet 
przewidziany był, projekt z SBO z ogromnym poparciem społecznym,
2 000 000 złotych. W przetargu wygrały dwie firmy, jedna firma zaproponowała 
2 750 000 złotych, jakoś udało się władzom miasta po negocjacjach znaleźć te 
750 000 tysięcy, przesunąć. Czyli jednak jak jest przychylność dla jakiegoś 
projektu, jest możliwość znalezienia tych środków. Projekt z tego, co ostatnio 
interweniowałem, bo nic o nim nie było słychać, jest na ukończeniu tylko Miasto 
zapomniało o jednej rzeczy, że nie ma operatora tego obiektu. Czyli wydane było 
3 000 000 złotych, ale operatora obiektu nie ma. Marzy mi się budżet 
skonstruowany, przychylność władz Miasta dla tych projektów proobywatelskich, 
tych społecznych, po to, żeby nie kompromitować po raz kolejny Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego, nie powodować, żeby w kolejnych latach inwestycje, które 
mieszkańcy wybierają, nie koalicja rządząca, ale mieszkańcy, którzy wybierają, są 
na listach i są dofinansowane, dodawane są środki, tak jak z Dziką Ostoją. 
Uważam, że tam było słusznie, chociaż z tym wyborem operatora, to Miasto 
powinno się pospieszyć. Do koalicji to jakby adresuję. Mieliśmy w poprzedniej 
kadencji takie sytuacje napompowane budżety, a potem inwestycja typu Plaża 
Mieleńska przesuwana z roku na rok, a finalnie teraz, dzięki głosom koalicji 
rządzącej w ogóle usunięta z budżetu. Mamy, można powiedzieć na dzień dzisiejszy 
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kumulację inwestycji. Troszeczkę kumulacja inwestycji powoduje to, że dochodzą do 
nas sygnały, do wszystkich dochodzą sygnały o korkach. Miasto mówi poczekać 
trzeba troszeczkę. Ulica Granitowa również z dofinansowaniem ogromnym unijnym, 
ale skierowanym przez Ministerstwo. Narzekają mieszkańcy, my również to 
podnosimy. Ten harmonogram inwestycji, nie do końca jest ustalony w taki sposób, 
żeby tych korków, tych uciążliwości było jak najmniej. Ja bym miał prośbę jeszcze 
taką. My nie wiemy tego, ale też te częste zmiany w budżetach w zeszłym roku, one 
będą w tym roku też. Budżet, tak jak mówiłem, napompowany do granic możliwości, 
tam będzie powietrze spuszczane, aż na końcu zostanie może balonik, taki już ze 
spuszczonym powietrzem, pod koniec roku. Obudzimy się, że większość inwestycji 
nie udało się, albo będą przesunięte, ale ja bym chciał usłyszeć od nowej Pani 
Skarbnik, jakie jest wykonanie planu, jaki był w poprzednich perspektywach. Czyli 
jakie było wykonanie planów za 2020, ale to nie patrząc planu uchwalonego w 
grudniu, czy pod koniec roku, tylko tego na początku, jakie były założenia. My na 
bazie tego, jak będziemy patrzeć i rozliczać Miasto, co do inwestycji. Klub radnych 
Prawa i Sprawiedliwości, patrząc na podejście, co mieliśmy przed chwilą, jakby 
obraz do mieszkańców, do inwestycji, można powiedzieć ośmieszając Szczeciński 
Budżet Obywatelski na dzień dzisiejszy, wycofując inwestycje, nie popierając 
inwestycji, nie dając pieniędzy na inwestycje, które są z największym poparciem 
społecznym, szkodzą niektórym przedsięwzięciom. Klub Prawa i Sprawiedliwości 
będzie głosować oczywiście przeciwko chyba, że coś zmieni, co nasze podejście 
zmieni.

Ł. Tyszler – Przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej - Pani 
Przewodnicząca. Szanowne koleżanki i koledzy Radni, Panie Prezydencie, 
Mieszkańcy, którzy nas słuchacie i szczególnie Ci, którzy znaleźli czas i zabrali głos 
na dzisiejszej sesji Rady Miasta, poświęcili chwilę, aby być tu razem z nami, bo do 
Was również, a może przede wszystkim się zwracam w imieniu klubu Radnych 
Koalicji Obywatelskiej. Proszę Państwa sprawy zmian w budżecie miasta 
z autopoprawką, co ważne, a co za tym idzie, wszystkie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina, były omawiane 
na pięciu komisjach i to nie byle jakich komisjach. Mam tu na myśli liczebności 
i skład tych komisji. Komisja ds. Kultury i Promocji, Komisja ds. Budżetu i Rozwoju 
oczywiście, Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisja 
ds. Edukacji, Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. Te obrady na komisjach 
zajmowały dużo czasu i ten punkt zajmował wiele uwagi radnych. Cieszę się i mówię 
to jako Przewodniczący klubu radnych i wieloletni radny, a także były 
Przewodniczący Rady Miasta, ponieważ o to bardzo często apelowaliśmy, aby prace 
na komisjach były jak najbardziej merytoryczne i żeby wypełniały jak najściślej 
wszystkie wątpliwości, które pojawiają się w głowach radnych, czyli przedstawicieli 
mieszkańców. Tak się też stało. Były one omawiane i śmiem powiedzieć, że 
właściwie w pracach tych pięciu komisji, mogli wziąć udział wszyscy radni, jacy 
dzisiaj tutaj są. Wszystkie te komisje po ciężkiej pracy, za którą bardzo dziękuję,
zaopiniowały te zmiany pozytywnie. Czyli mamy pozytywne opinie radnych, którzy 
pracowali bardzo ciężko, i to podkreślam szczególnie w obecności mieszkańców, nad 
tymi zmianami. Co do apelu mieszkańców, muszę powiedzieć, że jako klub Koalicji 
Obywatelskiej, my prowadzimy bardzo aktywną politykę wspierania dzielnic 
północnych, zarówno przez naszych poszczególnych radnych i jako cały klub. Na 
spotkaniach bardzo dużo czasu poświęcamy Północy, bo zdajemy sobie sprawę, że 
jest to dzielnica, która wymaga tego wsparcia. Może właśnie w tej kadencji, może też 
w najbliższych latach, dużo bardziej niż inne. Mówię to jako przedstawiciel 
Prawobrzeża. SBO, które funkcjonuje w Szczecinie, wymaga pewnych zmian i te 
zmiany będą następowały, ale funkcjonuje, działa i uważam, że te projekty, które 
w SBO stają w szranki, konkurują i wygrywają, powinny być z tego budżetu 
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realizowane. Czy to znaczy, że pozostałe, które nie wygrają, powinny być 
realizowane z budżetu i powinny być natychmiast, że tak powiem, włożone w ten 
budżet, bo to jest jakaś forma przejawu woli mieszkańców? Myślę sobie, że 
niekoniecznie, bo nie taka jest idea SBO, i nie chciałbym, aby ona została zabita. 
Ale, i to warto podkreślić, wiele elementów tych projektów jest wartych wsparcia 
i tego wsparcia z pewnością radni klubu Koalicji Obywatelskiej udzielą. Co więcej 
już podjęliśmy starania, aby część z tych elementów, także projektu „Kursu na 
północ”, udało się zrealizować. W związku z tym, co jak zaznaczyłem na wstępie, 
radni bardzo ciężko pracowali na komisjach i jakby wszystkie swoje uwagi 
przekazali i zostały udzielone im odpowiedzi, i pozytywnie zaopiniowali te zmiany, 
a także dwie kolejne uchwały, co ważne. W związku z tym, dla szacunku dla tej 
pracy, wnoszę Pani Przewodnicząca wniosek formalny (§ 38 ust. 3 pkt 10)
o głosowanie bez dyskusji. Przypomnę tylko, że ust. 4 tego paragrafu mówi, że 
Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po 
wysłuchaniu wnioskodawcy, ewentualnie jednego wniosku przeciwnego. 

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Bardzo dziękuję Państwu za pracę 
w komisjach nad budżetem, bo to były prace, które trwały. Wiem, że Komisja 
Budżetu Pawła Bartnika prowadziła kilkugodzinne obrady. W innych komisjach, 
oczywiście merytorycznie do swoich obszarów, jakby odnosili się radni, więc myśmy, 
jakby ten budżet, gdzieś dokładnie przeanalizowali i zmiany w tej materii. Mam 
uwagę, i błagam, żeby nie mówić, że mamy byle jakie komisje, bo żadnej nie mamy 
byle jakiej. Nasze wszystkie komisje pracują solidnie i porządnie, a te mało liczne to 
są ewentualnie wynikające, jakby z procedur, czy statystyk, czy regulaminu. Na 
szczęście jakoś nie zdarza się w tej kadencji, żeby z powodu braków frekwencji 
komisja się nie odbywała. Zdaje sobie sprawę, że praca komisji jest czasochłonna, 
ale w warunkach pandemicznych trochę się rzadziej spotykam, trochę inaczej to 
wygląda, niemniej potrafimy to zadanie udźwignąć. Widzę na czacie jeszcze jeden 
wniosek formalny w kontrze do wniosku przyjęcia uchwały bez dyskusji. Jest to 
wniosek Pani Radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas. Przewodnicząca ogłosiła 15 minut 
przerwy, do godziny 13.15.

Po przerwie:

Ł. Tyszler – Ja zakończyłem swoją wypowiedź w imieniu Klubu Radnych prośbą 
o to, żebyśmy głosowali bez dyskusji, kierowany jedynie i wyłącznie tym, że 
naprawdę przepracowaliśmy to na wielu godzinach i naprawdę nie wykluczając 
żadnego radnego, co więcej mogli w tym brać udział, bo było to emitowane i można 
chyba dalej oglądać na YouTubie, dziennikarze, więc to nawet jest bardziej teraz 
możliwe niż kiedyś, jak pracowaliśmy w trybie stacjonarnym, bo to wymagało 
przyjścia tak naprawdę osób zainteresowanych na posiedzenie komisji. Teraz jest to 
możliwe i można to oceniać. Tylko i wyłącznie z szacunku dla pracy radnych, bo 
uważam, że powinniśmy się nawzajem szanować, bo to daje też jakieś podstawy 
i sens naszego działania. Natomiast w związku z tym, że tak jak czytałem tutaj na 
czacie, bardzo dużo osób chciało zabrać głos, nawet sam Pan Prezydent chciał się 
odnieść do jakiś tam sformułowań, to gwoli demokracji i tego dzielenia się tym 
głosem, oczywiście ja wycofuję ten wniosek, nie to było moją intencją. Mam jednak 
prośbę, mam nadzieję, że będzie wysłuchana, do wszystkich rozmówców, mówców, 
aby ograniczyli się jakby w swoich wypowiedziach, albo, żeby nie było zbyt wielu 
emocji, właśnie z szacunku też dla mieszkańców i słuchających naszych dyskusji.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Ja się może o tyle dołączę do tej prośby, że 
powiem to co zgłaszam na naszym Prezydium, żeby pytania na sesji nie były 
powieleniem tego, co na komisjach, bo w tej chwili te komisję naprawdę są do 
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wglądu, są dostępne i zawsze można mieć pełen obraz decyzji radnych, czy ich 
poglądów, a my później wydłużamy te nasze obrady, dublując obrady komisji.

R. Lewandowski – W związku z tą uchwałą, którą mamy głosować, mam pytania. 
Zanim zadam to pytanie, krótko chciałbym przypomnieć realizację budżetu za rok 
2020. W zakresie deficytu było tam prawie 737 000 000. Ten deficyt został 
zrealizowany na poziomie – 270 000 000, czyli 37% zostało zrealizowane. 
Szczególnie w zakresie transportu i komunikacji nie zrealizowano zadań na 
poziomie 140 000 000 zł. To tylko tak symbolicznie pokazuję, bo to już jest historia, 
natomiast chodzi o budżet roku 2021. On został w zakresie deficytu zwiększony. 
Planowany był na początku na poziomie 492 mln, później 595 mln, a teraz będzie 
705 mln. Biorąc pod uwagę tak słabą realizację w budżecie ubiegłego roku, pytanie 
moje jest następujące: jakie Miasto widzi zagrożenia w realizacji budżetu roku 2021, 
mając doświadczenie poprzedniego roku? Prosiłbym, żeby to Pan Prezydent 
Przepiera wyartykułował, żeby to jasno, klarownie wybrzmiało, jakie to zadania 
będą realizowane w zakresie tego deficytu?

E. Łongiewska-Wijas – Chciałabym podziękować przede wszystkim za 
wprowadzenie, za odwołanie również tego wniosku formalnego o zamknięcie 
dyskusji. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy o budżecie nie mogli dyskutować. 
Korzystając z okazji chciałabym również przedstawić Państwu propozycję poprawki 
do noweli budżetu, a wynika ona z głosu mieszkańców i całej dyskusji jaka się toczy 
wokół „Kursu na północ”, bo „Kurs na północ” stał się czymś zdecydowanie więcej 
niż tylko projektem złożonym do SBO. Stał się pierwszym w historii, tak mocnym 
głosem społeczności północy Szczecina i to głosem pozytywnym, z którym nie 
zawsze utożsamialiśmy te rejony miasta. Po raz pierwszy, proszę Państwa, 
mieszkańcy i to w dodatku z różnych osiedli, które przez lata można powiedzieć, że 
funkcjonowały jako straszak w mieście, zintegrowali się we wspólnym działaniu, 
i w dodatku projektem tym, który wymyślili, zachwycili tysiące Szczecinian. Projekt 
ten, o którym dzisiaj mówili mieszkańcy, nie przeszedł do realizacji tylko z powodów 
formalnych, jednak jego wartość merytoryczna, a także skala społecznego poparcia 
nie pozwalają, nawet po zakończeniu SBO, przejść nad nim do porządku dziennego. 
Zresztą wiele innych pomysłów, co też dzisiaj padało, które odpadały w SBO, nigdy 
nie były skreślane i były realizowane później z pozostałej części budżetu. Bez 
wątpienia „Kurs na północ” takim pomysłem jest. Nie ma uchwały, wbrew temu co 
dzisiaj mówili też Państwo Radni, do której nie można złożyć poprawki, niezależnie 
od komisji, przez które dana uchwała przejdzie. Poprawka, którą chcę Państwu 
zaproponować zakłada jeszcze w tym roku podjęcie, zakończenie, realizację 
i rozliczenie prac projektowych, i tylko prac projektowych, przy poszczególnych 
elementach „Kursu na północ” tak, aby dalsze prace podjęte w kolejnych latach 
mogły odmienić tę część miasta. Dzięki temu, ta dzielnica, w końcu miejmy 
nadzieję, przestanie być postrzegana jako dziki zachód, a w dodatku, co chciałabym 
podkreślić, jest to miejsce poddawane jak widzę coraz bardziej agresywnej 
kolonizacji przez prywatyzację gruntów i jakąś bezwzględną deweloperkę, więc ten 
czynnik społeczny tutaj powinien mieć jak największe znaczenie. Dlatego apeluje do 
Państwa, proszę Państwa, żebyśmy uchwalając dzisiejszą nowelę, postawili na 
prawdziwą społeczną rewitalizację, żebyśmy uszanowali wysiłek ludzi, którzy 
pokochali swoje miejsce, którzy zidentyfikowali się z nim, którzy chcą rozwijać 
unikalny charakter Stołczyna, Skolwina, Golęcina, Żelechowej, Bukowo. Przede 
wszystkim tym mieszkańcom powinna służyć ta poprawka. Przyjęcie tej uchwały, tej 
poprawki pozwoli też odzyskać zaufanie do władz tych mieszkańców, bo myślę, że 
jest ono mocno nadwątlone w ostatnich miesiącach, może nawet latach. Ja mam 
świadomość, że mój głos, wniosek może być odbierany przez pryzmat polityczny. 
Części z Państwa będzie to pewnie obojętne, bo to nie ich okręg, z którego zostali 



29

Państwo wybrani. Notabene, to też nie jest mój okręg. Inna część z Państwa 
zagłosuje „przeciw”, ale tak jak widzę głosuje przeciw wszystkiemu co zgłaszam, bo 
uważają mnie Państwo za swojego przeciwnika, co jest małostkowe i bez sensu. 
Dlatego chcę powiedzieć, zaznaczyć, że tutaj, dzisiaj nie powinno to mieć znaczenia. 
W tym momencie nie chodzi mi już o żadną partyjną rywalizację, z resztą mało mi 
ona zajmuje, bo jest to postawienie dzisiaj bardzo prostej kwestii: czy potrafimy nie 
zawieść nadziei naszych mieszkańców, naszych obywateli, czy uszanujemy ich 
wysiłek? Myślę, że wielu już spisało go na straty. Proszę Państwa ta poprawka, 
którą Państwo prześlę, nie paraliżuje niczego. To jest przesunięcie z Tall Ship 
500 000 zł, właśnie na projekt „Kurs na północ”. Z Tall Ship zabierzemy zaledwie 
1/7 tej wartości. Wnioskuję o poddanie poprawki pod głosowanie. 
Treść poprawki stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

P. Bartnik – Trochę mnie wyręczył Pan Przewodniczący Tyszler, mówiąc o pracach 
w komisji, a w zasadzie o tym głównie chciałem powiedzieć, że Komisja Budżetu 
przy tych wszystkich zmianach w budżecie i przy budżecie zawsze długo pracuje. 
Tym razem pobiliśmy wszelaki rekord jeżeli chodzi o czas pracy, bo tam prawie 
cztery godziny chyba osiągnęliśmy, czyli naprawdę szczegółowo te wszystkie 
ewentualne zmiany były omawiane. Ostatecznie, jak Państwo wiecie, Komisja 
przegłosowała pozytywną opinię dotyczącą tego dokumentu i dwóch następnych, 
nad którymi się dzisiaj będziemy pochylali. Jak już jestem przy głosie, to chciałem 
powiedzieć, że SBO oczywiście wymaga od nas pochylenia się w ogóle nad tym, jak 
ono działa, i być może trzeba wprowadzać jakieś poprawki, co do samej zasady, 
a generalnie zasady jakieś muszą być. Ja lubię sport, a szczególnie lekkoatletykę. 
W poprzedni weekend odbywały się w Dębnie, ale także w innym miejscu w Europie 
dwa maratony, gdzie startowali Polacy. Pięciu z nich uzyskało minimum olimpijskie, 
czyli pobiegło maraton poniżej 2:11, a tylko trzech z nich pojedzie na Igrzyska 
Olimpijskie. Takie jest życie, że się raz wygrywa, a raz się jest drugim albo trzecim. 
Mimo tego, że są medaliści Mistrzostw Polski w tym maratonie, nie pojadą na 
Igrzyska Olimpijskie. Ja wiem, że to jest smutne, tragiczne nie raz, a dla tych ludzi, 
to w ogóle przebudowuje cały świat. Ja chciałem powiedzieć, że Północ Szczecina 
jest oczywiście miejscem, które trzeba rewitalizować rozsądnie, tak jak Panowie już 
tutaj powiedzieliście, i wymaga to myślę dobrego programu wspartego budżetem, 
który trzeba wypracować wspólnie. Myślę, że poprze mnie tutaj Pan Prezydent 
Przypiera, że coś takiego na pewno jest przed nami i to w najbliższej przyszłości, być 
może przy najbliższym przesunięciu w budżecie, coś takiego trzeba by było 
rozpocząć. Powiem też, że te słowa, które tutaj wypowiedziała Pani Radna, też mnie 
zabolały, że tam nikt się ogóle nie pochylał nad tą Północą nigdy, i to zabolały mnie 
nie we własnym imieniu. Przez 5 lat Miastem Szczecin, rządził obywatel w tej części 
Szczecina, Marian Jurczyk. Wątpię, żeby Marian Jurczyk nie był szczególnie 
zainteresowany tymi dzielnicami. Z tego, co pamiętam, był bardzo zainteresowany 
i bardzo dużo pieniędzy, na tyle ile mógł oczywiście, kierował w tamtym kierunku. 
W związku z tym, to nie jest tak naprawdę, że człowiek zostaje radnym i myśli, że 
się świat od niego zaczął. Ja nie mówię o sobie, ja mówię o Marianie Jurczyku, już
nieżyjącym Prezydencie Miasta Szczecina. On naprawdę bardzo dużo pieniędzy 
kierował w tamte miejsca Szczecina. Czy za mało? Jasne, że za mało. Pani 
Przewodnicząca wie to najlepiej, bo pochodzi stamtąd, że tam trzeba, tylko według 
pewnego planu, pomysłu wszystko zrobić. Ja myślę we własnym imieniu, ale mi się 
wydaje, że też bardzo wielu koleżanek i kolegów mogę obiecać, że powinniśmy się 
nad tym pochylić już w najbliższym czasie, najbliższym, to nie znaczy na święte 
nigdy, to znaczy w tym roku.

A. Kurzawa - Przy okazji budżetu chciałabym podkreślić, że wiele z tych wszystkich 
inwestycji, które są realizowane w naszym mieście, nie byłyby możliwe bez wsparcia 
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Rządu Zjednoczonej Prawicy, Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak wiemy Rząd 
w trzech rozdaniach, w 2020 roku przeznaczył 12 000 000 000 zł na pomoc 
inwestycyjną samorządom, i Szczecin był jednym z większych beneficjentów tego 
wsparcia. Przypomnę tylko, że Rząd PO-PSL, kiedy był kryzys finansowy 2008-2009 
roku, nie dał ani złotówki dla samorządów. Kolejną kwestią, jaką chciałabym 
poruszyć jest skandal, wydaje mi się, w oczach naszych mieszkańców, kiedy to nie 
mamy pieniędzy na dofinansowanie, bardzo dobrego projektu, „Kurs na północ”, 
który zdobył bardzo duże poparcie społeczne, natomiast mamy pieniądze na 
inwestycję bocznej ulicy na Osowie, ul. Sierakowskiego - to jest 2 600 000. 
Przypomnę tylko, że jest to ulica, przy której mieszka jeden ze sponsorów kampanii 
wyborczej Pana Prezydenta Piotra Krzystka i nie są to informacje ode mnie, ale te 
informacje pojawiły się w Państwa ulubionych mediach, „Gazecie Wyborczej”. Także 
proszę o ustosunkowanie się i uzasadnienie tej inwestycji, dlaczego nie mamy 
pieniędzy na dofinansowanie bardzo dobrego projektu „Kurs na północ”, ale mamy 
za to pieniądze na wybudowanie uliczki dla jednego z inwestorów kampanii 
Prezydenckiej Pana Piotra Krzystka?

Ł. Kadłubowski - Ja postaram się odnieść do apelu, który został zaprezentowany 
przez przedstawicieli „Kursu na północ”, bo w kwestii poprawek do budżetu, tak jak 
już powiedział Pan Przewodniczący Łukasz Tyszler, my obradowaliśmy na kilku 
komisjach Rady Miasta, te wszystkie kwestie, wątpliwości związane z wieloma 
zadaniami, były omawiane i merytorycznie się tym zajmowaliśmy. Też pokrótce się 
odniosę do poprawki Pani Radnej Łogiewskiej-Wijas, którą dopiero co dostałem na 
maila, ale postaram się na szybko odnieść. Po pierwsze nikt nie skreśla projektu 
„Kurs na północ”. Każdy z nas docenia potencjał, zaangażowanie mieszkańców, bo 
było ono wyjątkowe. Ja jestem po pierwsze radnym z Północy, ale też tutaj się 
wychowałem i tutaj mieszkam, dlatego jest mi ona szczególnie bliska. Ja wyrażałem 
w wielu miejscach moje pełne zaangażowanie i wsparcie dla projektu „Kurs na 
północ” i dalej nie wycofuję tego wsparcia, jednak dzisiaj uważam, że robienie 
pewnego wyłomu w Budżecie Obywatelskim jest nieuczciwe wobec 17 000 osób, 
które zagłosowały na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, które też nie 
wygrały, nie zdobyły pierwszego miejsca albo miejsc „biorących”, używając 
terminologii, którą posłużył się Pan Paweł Bartnik. 17 000 osób zagłosowało na 22 
projekty, które nie znalazły się na liście do realizacji, a też chciałbym, żeby one się 
znalazły na tej liście do realizacji, tylko nie chcę ich wprowadzać bocznymi 
drzwiami, od tyłu, od zaplecza, bo jest to po prostu nieuczciwe wobec tych 17 000 
osób, które zagłosowały na inne projekty. Tam też mówimy o kwocie 6 000 000 zł. 
Ja bym chciał, żeby projekt budowy miejsc parkingowych przy ulicy Podbórzańskiej, 
niezwykle ważny, istotny projekt, też znalazł się na liście do realizacji. Chciałbym, 
żeby projekt „Kontener dla Bukowa” znalazł się na liście do realizacji. Chciałbym, 
żeby „Piracka Przygoda” znalazła się na tej liście, ale też są projekty m. in. 
z Prawobrzeża, z którego Pani Radna się wywodzi, „Kijewo - infrastruktura 
rekreacyjna (place zabaw/parki/Staw Jeleni/boiska i siłownie pod chmurką)”, gdzie 
też ten projekt otrzymał bardzo dużą liczbę głosów, jednak w ramach formuły SBO 
nie został zakwalifikowany do realizacji. Dzisiaj wprowadzanie innym sposobem 
jakiegokolwiek projektu jest po prostu nieuczciwe i jest oszustem wobec całej edycji 
SBO. My jako Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, która odpowiada za merytoryczne 
przygotowanie Budżetu Obywatelskiego, pochyliliśmy się nad tym problemem na 
naszej Komisji. Wystosowaliśmy dezyderat, jednak dzisiaj nie ma prawnych 
możliwości uczciwego wprowadzenia tego zapisu. Ja deklaruję tutaj, że tak jak już 
wcześniej powiedziałem i też to mówię w przypadku innych projektów, deklaruję 
pełne wsparcie dla projektu „Kurs na północ” i będę szukał rozwiązań, które 
umożliwią wpisanie części lub całości tego projektu do budżetu na przyszły rok, bo 
to jest uczciwe podejście wobec wyborców i to jest postawa obywatelska, o której 
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Pani Radna bardzo często mówi. Nie ma tak naprawdę dużej różnicy między 
projektem rozbudowy miejsc parkingowych przy ulicy Podbórzańskiej, projektem 
„Kijewo - infrastruktura rekreacyjna” a „Kursem na północ”, bo skala głosowania 
jest podobna, bo oba te projekty zdobyły też rekordowe liczby głosów, a jeżeli 
weźmiemy pod uwagę procentowy udział, jeżeli chodzi o liczbę osób głosujących 
w danym obszarze lokalnym do obszaru ogólnomiejskiego, ten wskaźnik jest 
zdecydowanie wyższy. Więc proszę nie oszukiwać mieszkańców i uprawiać polityki, 
a we właściwym trybie doprowadzić do tego i poprzeć przyszły budżet na 2022 rok, 
gdzie znajdziemy możliwości wpisania tego zadania. Ja jeszcze też napomknę, że 
obecnie jesteśmy też na etapie rozmów dotyczących m.in. Parku Tilebeinów. Nie 
wiem czy Pani Radna ma świadomość, że w tym parku trzeba to skorelować np.
z remontem muru oporowego, z remontem ulicy Zgorzeleckiej, ale też zaktualizować 
obecną dokumentację projektową, przeanalizować wycinkę drzew. Tutaj po prostu 
naprawdę trzeba przyłożyć rękę, trochę postarać się i popracować, a nie tylko 
przygotować poprawkę, którą tak naprawdę złożyła Radna w trakcie debaty. Ja 
niestety nie byłem w stanie, bo dostałem 10 sekund przed moją wypowiedzią, żeby 
się do niej w jakikolwiek sposób ustosunkować. Przeczytam ją, jeszcze jak będzie 
szansa to oczywiście drugi raz zabiorę głos. Ale nie róbmy wyłomu w SBO, nie 
wprowadzajmy projektu bocznymi drzwiami, bo jest to po prostu nieuczciwe wobec 
17 000 mieszkańców, którzy głosowali na inne projekty, które też nie zwyciężyły.

M. Ussarz – Jeżeli chodzi o budżet, to jak wszyscy widzimy deficyt zwiększa się aż 
do 700 000 000. Mamy ten deficyt jeden z większych w przeciągu kilku lat. Dużo 
inwestycji teraz na terenie miasta mamy i nie jest to tylko problem z zakorkowaniem 
miasta, ale obawiam się także, że będzie to problem taki, że w najbliższych latach 
będziemy tylko spłacać kredyty, miasto będzie spłacać, i tylko na to będzie nas stać, 
a wszystkie inwestycje będą tylko wykonane teraz, a w najbliższych latach będziemy 
mieli dziury tylko ona ulicach. Obawiam się, że przez to, że tak dużo inwestycji 
mamy nałożonych, że nie wyrobimy się ze wszystkimi inwestycjami i możemy 
utracić środki z Unii Europejskiej. Właśnie w budżecie z niepokojem widzę taki 
punkt, że w dochodach majątkowych jest ogólne zmniejszenie z funduszy środków 
międzynarodowych aż o 25 000 000. Z czego to wynika? Że np. w punkcie 
„Transport i łączność”, dotyczącym komunikacji torowisk jest zmniejszenie środków 
aż o 20 000 000. Mam pytanie: czy tutaj możemy się obawiać, że utracimy środki 
z Unii Europejskiej? Czy inwestycje w naszym mieście mogą na czas nie zostać 
wykonane? Także w punkcie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej” też mamy zmniejszenie o 10 000 000, i z czego to wynika? Nawiązując 
także do mieszkańców, którzy apelują o „Kurs na północ”, żeby zainwestować 
w wieżę Bismarcka, popieram w pełni. Taki zbieg okoliczności, że akurat dzisiaj też 
„Gazeta Wyborcza” pisze na temat sponsorowania, że w budżecie dzisiejszym mamy 
wydatki na planowaną inwestycję drogi do sponsora kampanii Prezydenta Pana 
Krzystka na Osowie. To jest dla mnie naprawdę niezrozumiałe. Jestem w szoku po 
prostu, że coś takiego się odbywa.

L. Duklanowski – Ja chciałbym krótko powiedzieć, budżet miasta ma służyć 
mieszkańcom, ma ułatwiać życie mieszkańcom. Natomiast tak skonstruowany 
budżet, który dzisiaj mamy i nanosimy kolejne zmiany, nanosimy kolejne 
inwestycje, też drogowe, które w jakimś zakresie są słuszne i konieczne, natomiast 
ten chaos inwestycyjny, który utrudnia życie mieszkańcom, jest niedopuszczalny. 
Nie może być tak, że za wszelką cenę, chcemy wydać jak najwięcej pieniędzy nie 
oglądając się na to, jakie to niesie skutki dla mieszkańców. Uważam, że 
przeprowadza się te inwestycje, często bez jakiejś wizji, bez systemu, który by 
pozwolił na to, żeby nie utrudniać życia mieszkańcom. Przed chwilą Pani Radna 
z Prawa i Sprawiedliwości i kolega Maciej Ussarz mówili o kolejnej inwestycji, która 
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poszerza te inwestycje drogowe, która stwarza zagrożenie dla tych inwestycji, które 
już trwają w innych miejscach. Inwestycja, która jest akurat niepotrzebna. Ja 
uważam, że w tej zmianie budżetu, kolejnej zmianie budżetu, gdzie zwiększamy 
deficyt o kolejne ponad 109 000 000 jest działaniem niebezpiecznym. Mówił o tym 
kolega Roman Lewandowski, który wykazał, że te rozdmuchane inwestycje są i tak 
potem nie wykonywane. To naprawdę świadczy o braku korelacji, o jakimś takim 
opanowaniu tego, co się dzieje w mieście. W związku z tym na pewno nie będę 
głosował za przyjęciem tych zmian w budżecie, ponieważ uważam, że one nie służą 
mieszkańcom, one utrudniają życie mieszkańców i są przeprowadzane w sposób 
chaotyczny.

M. Żylik - Nie miałem zamiaru zabierać głosu w tej dyskusji teraz, ale muszę 
powiedzieć o jednej sprawie. Pan Łukasz Kadłubowski wspominał tutaj swoje 
sugestie, a ja chciałem powiedzieć, że my jako Radni z północy, w dwójkę 
spotkaliśmy się z trzema Panami, którzy dzisiaj przedstawiali swoje racje i zdania. 
Dosyć długa była to dyskusja, i myślałem że była owocna, bo rozchodziliśmy się 
z jakimiś określonymi planami. Ale jak to w życiu bywa trochę inaczej się to 
potoczyło. My po pierwsze proponowaliśmy tym Panom, żeby ten projekt, w tym 
roku też zgłosili do Budżetu Obywatelskiego. Ta nasza dyskusja w tym kierunku 
szła, że potencjał jest bardzo duży, może by było można spróbować, żeby jeszcze raz 
wrzucić na SBO. Projekt jest gotowy, szumnie w mediach się pojawił. Ja jestem 
zdania, że byłaby szansa, żeby wygrał SBO tegoroczne. Panowie nie za bardzo 
chcieli nas posłuchać, ale też rozmawialiśmy, o czym już Pan Łukasz mówił, że my 
jako radni z dwóch różnych klubów tak naprawdę, będziemy wspierać, będziemy 
rozmawiać z włodarzami Miasta Szczecina, czy z Panem Prezydentem Krzystkiem 
przede wszystkim o tym, żeby poszczególne elementy tego projektu „Kurs na Północ” 
wrzucić w budżet 2022. Rozchodziliśmy się z takim przeświadczeniem, że to tak się 
potoczy, że my tutaj polobbujemy u Państwa Radnych, żebyśmy powoli, małymi 
kroczkami mogli ten budżet zrealizować. Chciałbym jeszcze nadmienić, że ten Park 
Tilebein ma już dokumentację. Wiadomo, że trzeba ją tylko trochę pewnie 
uzupełnić. Pan Łukasz wspomniał o murze oporowym, który też jest związany z tym 
miejscem, czyli ta korelacja tych zadań musi być zrobiona i zależy nam żebyśmy 
powoli realizowali ten projekt. 

D. Matecki - Rozpocznę od artykułu z „Gazety Wyborczej”. Warto, żebyśmy poznali 
jakieś wyjaśnienie, żeby Pan Prezydent dokładnie powiedział o co chodzi? ZDiTM ma 
zbudować drogę do domu jednego ze sponsorów kampanii Prezydenta Szczecina. To 
nie jest artykuł z „Gazety Polskiej”, czy w „Polityce”, tylko to jest artykuł 
z „Wyborcza Szczecin”. Jest tam opis tego, co wrzucił do internetu Igor Podeszwik, 
współpracujący jeszcze do niedawna chyba, i to z Bezpartyjnymi w pewnym sensie,
i to z Koalicją Obywatelską. Warto więc, żeby pojawiły się dzisiaj jeszcze 
wyjaśnienia, o co chodzi, dlaczego taka trasa jest budowana za kilka milionów 
złotych, a do dnia dzisiejszego mieszkańcy ulic Chłodnej, Tropikalnej nie mogą się 
doczekać remontu swojej ulicy? Cztery interpelacje pisałam w tej sprawie, na prośbę 
mieszkańców, mieszkańcy sami piszą, protestują, domagają się, proszą, apelują do 
Pana Prezydenta, i niestety nie wiem, może nie wpłacali na kampanię, dlatego może 
nie mają tej drogi. Warto jednak, żeby w budżecie pojawiła się budowa ulicy 
Chłodnej jak najszybciej. Jeśli chodzi o samą Północ i o „Kurs na Północ”, ja 
zagłosuję za tym, co zgłosiła Pani Radna Edyta Łongiewska-Wijas, ponieważ Północ, 
wbrew temu, co mówił Pan Radny Bartnik, ona jest zapomniana i mówienie, że jest 
inaczej, to niestety jest trochę mijanie się z prawdą. Ja przypomnę, że w 2018 roku, 
kiedy kandydowaliśmy wszyscy do samorządu, pojawił się taki program „Otwarta 
Północ”, który zakładał budowę basenu przy ulicy Grobla, przebudowę nabrzeża
w północnych osiedlach Szczecina, budowę bulwaru spacerowego wzdłuż brzegu od 



33

ulicy Wiszosława aż do Gocławia, budowę przystanku tramwaju wodnego 
w północnych dzielnicach Szczecina, remont pętli Gocław. Tam promowała się Pani 
Przewodnicząca Renata Łażewska razem z Panem Prezydentem Piotrem Krzystkiem. 
Warto, żeby jednak w budżecie to się pojawiło, te wszystkie propozycje, bo one do 
dzisiaj są nietknięte. Jeśli ktoś przejeżdża nad Odrzanką widzi stan budynków, 
widzi stan drogi, to musi to ocenić, że te osiedla są całkowicie zapomniane i tam się 
kompletnie nic nie dzieje i jeszcze się próbuje zabierać im ośrodki kultury, o czym 
później będziemy mówić na sesji Rady Miasta. Więc w pełni popieram, wszelkie 
dążenie do tego, żeby „Kurs na Północ” został, jakkolwiek wprowadzony do budżetu 
i został zrealizowany, bo przypomnijmy, że sam Park Tilebein i zajrzyjmy do 
propozycji Studium, które zostały niedawno przedstawione, to nie ma tam opcji 
takiej, którą założono w Budżecie Obywatelskim i w tym projekcie. To nie zostało 
uwzględnione, więc warto też, żeby nanieść te poprawki i uwzględnić tam powstanie 
ładnego zielonego parku, którego w tamtych rejonach nie ma, a jest pilnie 
niezbędnie potrzebny dla mieszkańców tych zdegradowanych osiedli. Będę głosować 
za poprawką Pani Edyty Łągiewskiej-Wijas, ale jednocześnie jestem za tym, żeby po 
prostu jak najszybciej to zostało zrealizowane, ponieważ ten projekt od samego 
początku, poza wielkim poparciem społecznym, miał rzucane kłody pod nogi, 
próbowano ten projekt zupełnie usunąć praktycznie z możliwości głosowania na 
niego. Dzięki tylko i wyłącznie determinacji społeczników, ale też poszczególnych 
radnych koalicji rządzącej miastem i też radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości 
na ten projekt mieszkańcy mogli głosować. Jest to ewenement na skalę całego 
miasta, który warto zdecydowanie wspierać.

J. Balicka - Mam pytanie do Pana kolegi Mateckiego i do Pani Anety, czy
kiedykolwiek byli autorami wniosku do SBO? Ja przyznam się, że od pierwszej 
edycji SBO składałam wielokrotnie wnioski i tych wniosków było bardzo dużo. Pan 
Matecki przywołał rok 2018. W tym właśnie roku złożyłam także, jako mieszkanka 
Szczecina, wniosek do SBO, który się nazywał „Rewitalizacja Podzamcza”. Wniosek 
ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wartość tego projektu to było 
prawie 1 000 200 zł, ale zajął drugie miejsce. Znam smak porażki i nie 
wprowadzałam tego projektu do budżetu Miasta Szczecina jako radna z uwagi na 
fakt, że stwierdziłam, że to jest wniosek mieszkańców i powinien być też głosowany 
i wprowadzany jako SBO. I dlatego tak myślę, że rozumiem Panów z Północy, bo tak 
jak mówiłam wcześniej, prawie co roku wnioski składam, ani razu mi się nie udało 
żadnego wniosku wygrać. Myślę teraz, że w tym roku już rozpoczęła się nowa 
edycja, złożę ponownie wniosek, który może się będzie nazywał inaczej, nie 
rewitalizacja Podzamcza, tylko może inaczej, może budżet już będzie większy, 
i spróbuję. Naprawdę znam ten smak porażki, trzymam kciuki i uważam, że projekt 
„Kurs na Północ” już taką ma promocję i reklamę, więc na pewno jak Państwo 
zgłoszą w tej edycji, wygra.

R. Stankiewicz - Ja powiem tak, że też zrobię to merytorycznie, ale można to też 
zrobić satyrycznie. „Kurs na Północ”, to według mnie jeden wielki głos rozpaczy
z miejsc zapomnienia ludzi tam mieszkających. Powinniśmy mieć świadomość, że 
ten „Kurs na Północ”, to są przed nami lata, że tak powiem udręki, bo też musimy 
mieć świadomość, że jeżeli konstruujemy budżet, to powinien być to budżet 
zrównoważonego rozwoju. Myślę nawet o projektach SBO. Tu nie może być jak na 
łodzi jaką jest w tej chwili Szczecin, która to łódź jest nieprawdopodobnie rozbujana 
jeśli chodzi o wydatki, o te wielkie, gigantyczne inwestycje, które dobrze, że się 
dzieją, z drugiej strony powodują w dużej mierze olbrzymi dyskomfort mieszkańców, 
powiem taką apokalipsę na mieście wywołują. Obawiam się, że jeżeli zatnie się 
jedna z tych wielkich infrastrukturalnych inwestycji, to może dojść na prawdę do 
Armagedonu, którego nam pozazdrości Warszawa, jeśli chodzi o korki. Wracając 
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jeszcze do „Kursu na Północ” i do tego głosu rozpaczy, mi się wydaje, że punktem 
odniesienia do rozwoju całego tego kursu nazwijmy to, czy tej całej operacji na 
północ i tego głosu ludzi z miejsc zapomnienia będzie miejsce, jakim jest wieża 
Bismarcka. Powiem szczerze, bo wreszcie mam nadzieję, że dojdzie do rewitalizacji 
tego wyjątkowego miejsca, mimo wszystko, ale ta nazwa powoli powinna znikać ze 
świadomości szczecinian, bo jednak wyjątkowo źle powinno się nam to kojarzyć 
i kojarzy, i tutaj mówię bez żadnych fobii. Niech to będzie Weinberg, czyli Winna 
Góra, bo też miała taką nazwę, można konkurs w jakiś sposób tutaj ogłosić, jak to 
ma się nazywać. Powiem szczerze, że to miejsce powinno być punktem odniesienia 
do rozwoju właśnie Północy. Tutaj padły już określenia, jakie to mogłyby być 
inwestycje. Kolega Darek Matecki wymienił pomysły Pani Przewodniczącej Renaty 
Łażewskiej, mówię o obrzeżach. Jeżeli mówimy o tym punkcie odniesienia, to można 
to szybko zrobić, bo połączenie komunikacyjne centrum miasta z tym miejscem, 
jakim ma być, nazwijmy to Winna Góra nie Wieża Bismarcka, bo ta nazwa 
absolutnie powinna być zmieniona, to właśnie jest kompatybilne z tym co Państwo 
mówiliście i ma to sens. To powinien być szybki tramwaj wodny, to powinna być 
komunikacja właśnie wodna, która połączy daleki Skolwin ze Śródmieściem. Zresztą 
tak to funkcjonowało przed wojną, że tam komunikacja, to była głównie 
komunikacja wodna. Oczywiście punktem odniesienia, była wieża Bismarcka, która 
była zapleczem kulturalnym, rekreacyjnym i wypoczynkowym, więc powinniśmy 
mieć tego świadomość i w tym kierunku zmierzać. Ten głos rozpaczy chyba dotrze 
do Urzędu Miasta, do Zarządu Miasta, do nas Radnych na pewno dotarł. Ja tak już 
na koniec, w swoim stylu powiem, że oby tak wielkie gigantyczne infrastrukturalne 
przedsięwzięcia nie spowodowały całkowitego paraliżu miasta, bo może nas wtedy 
chyba tylko ratować przed tym lockdown raz w tygodniu albo dwa razy, żeby ten 
horror komunikacyjny z miasta zniknął. Króciutko na ten temat się odniosę w ten 
sposób: Kto na ulicę wypuścił tego komunikacyjnego potwora? Mówicie, że ogarnia 
Was szał, korek paraliżuje miasto jak sycylijska Gomora ha ha ha, prawdziwa 
apokalipsa now, a ja taki już mam styl taka to już moja rola na ulicach nie dzieje 
się, niech się dzieje czeskich film, a ja tymczasem ulotnię się jak kamfora. Z 
pozdrowieniami wasz paralizator i reorganizator.

K. Romianowski – Na samym początku chciałbym wyrazić ogromne zadowolenie, że 
wróciły takie standardy demokratyczne na obrady naszej sesji Rady Miasta, bo już 
na samym początku tej uchwały miałem co do tego pewne wątpliwości. A teraz 
przechodząc do meritum, czyli do uchwały budżetowej, to chciałbym Szanowni 
Państwo zauważyć, że ta uchwała w mojej ocenie jest uchwałą bardzo chaotyczną, 
trochę tak chaotyczną jak prowadzona polityka w naszym mieście, co zresztą 
mieszkańcy Szczecina niejednokrotnie oceniają poprzez rozkopane wszystkie drogi, 
poprzez wprowadzenie nowej Strefy Płatnego Parkowania, gdzie też jest dużo 
problemów, dużo chaosu wynikającego z tych zmian. Na pewno duży niepokój budzi 
ten ogromny deficyt, który się pojawia. 700 000 000 deficytu, to bardzo duża kwota. 
My będziemy jako mieszkańcy Szczecina tę kwotę musieli spłacać zapewne poprzez 
zobowiązania, przez kredyty, poprzez tego rodzaju instrumenty finansowe, po które 
z pewnością Miasto Szczecin sięgnie. To jest bardzo niepokojące, bo budżet tak 
naprawdę zaczyna być rozdmuchiwany, napakowany, mówiąc kolokwialnie, jak 
worek. Teraz pytanie, jak będzie z jego wykonalnością? Czy uda się go wykonać? 
Czy to jest tylko budżet bardziej wizerunkowy, tak, żeby pokazać, że coś fajnego 
w mieście możemy zrobić? Oczywiście widzę braki w wielu obszarach miasta w tym 
budżecie. Głównie zwracam uwagę tutaj na kwestie, chociażby w dalszym ciągu 
braku nowego przedszkola na Prawobrzeżu, które jest niezbędne. Widzę również 
braki, chociażby w remontach szkół i przedszkoli. Tu też się oczywiście odniosę do 
Prawobrzeża, jako że jestem radnym z tego okręgu. Ale wiele takich placówek jest 
w mieście, które wymagają natychmiastowego remontu, czego niestety w tym 
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budżecie nie do końca można dostrzec. Odnosząc się do kwestii projektu „Kurs na 
Północy”, mogę tylko wyrazić takie pewne ubolewanie, że głos mieszkańców, wielu 
mieszkańców zaznaczam, tak naprawdę chyba jest troszkę lekceważony przez 
władze miasta. To jest takie moje prywatne, ubolewanie nad tym, ponieważ Stołczyn 
jest piękną dzielnicą, w ogóle dzielnice Północne są pięknym terenem Szczecina 
i rewitalizacja tej części Szczecina powinna przebiegać sprawniej i szybko. Dziś 
mamy szansę to zrobić pytanie, czy większość w Radzie Miasta również taką szansę 
widzi? To już zostawiam Państwu oczywiście do indywidualnej odpowiedzi. Również, 
powtarzając za moimi koleżankami, kolegami, Radnymi z klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, chciałbym usłyszeć pewne wyjaśnienia odnośnie tej dzisiejszej 
informacji medialnej, w związku z ulicą Sierakowską na Osowie. O co tam tak 
naprawdę chodzi? Dlaczego tak się dzieje, że pewne ulice są dalej nieremontowane, 
chociażby w Płoni, a pewne ulice, gdzie są jacyś sponsorzy, są remontowane?

Ł. Kadłubowski - Po zapoznaniu się, tak wstępnie z projektem poprawki, chciałbym 
się zapytać, jeśli chodzi o źródła finansowania, i to jest pytanie do Pana Prezydenta 
Krzysztofa Soski: na jakim etapie jest zaawansowane The Tall Ships Races 2021? 
Czy tam są już zakontraktowane wydatki, bo jest to jakby podstawa do tego, żeby 
w ogóle w jakikolwiek sposób rozmawiać o tej poprawce, bo może być ona po prostu 
nierealna do wdrożenia? Druga refleksja: cieszę się, że tak wiele osób, tak 
pozytywnie mówi o Północy, bo to jest niezmiernie pozytywny aspekt i bardzo 
budujący. Tak jak pewnie widzę uśmiech na twarzy Pani Przewodniczącej, na mojej
i też innych osób związanych z Północą. Jest to bardzo budujące i zachęcam 
wszystkich do współpracy, a jedną z możliwość takiej współpracy jest niewątpliwie 
Krajowy Program Odbudowy, gdzie radni Prawa i Sprawiedliwości będą mieli szansę 
się wykazać, bo często oni tak apelują, mówią o deficycie, ale też wrzucają wiele 
zadań inwestycyjnych, które tak naprawdę dążyłyby do jeszcze większego 
zwiększenia deficytu. Nawet przed chwilą Pan Radny Romianowski mówił o bardzo 
potrzebnych rzeczach, że żłobków, przedszkoli powinno być jak najwięcej, tylko 
trzeba znajdować na nie finansowanie. Możliwością znalezienia takiego 
finansowania jest wsparcie w ramach KPO m.in. dla Trasy Północnej, na którą 
złożyliśmy wniosek na dofinansowanie tej jakże ważnej inwestycji w kontekście 
Zachodniego obejścia Szczecina. Tutaj możemy szukać środków i z pewnością to 
pozwoli na uruchomienie innych zadań inwestycyjnych. Trasa Nadodrzańska, która 
jeżeli chodzi o przyszłość północy jest bardzo istotna. Myślę, że jeżeli by się znalazły 
środki w ramach rządowych programów też ta inwestycja by znacząco przyspieszyła.
Jak najbardziej jestem otwarty, jeżeli chodzi o szukanie możliwości wsparcia 
rządowego, bo te 100 000 000, o których mówiła Pani Agnieszka Kurzawa, nie 
byłoby nigdy możliwe do otrzymania, gdyby nie ten duży, ogromny budżet 
inwestycyjny, który Państwo krytykujecie. Tylko tak naprawdę dzięki algorytmowi, 
który chyba na początku Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie do końca przemyślał, bo 
on pozwolił nam na otrzymanie tego maksymalnego dofinansowania w pierwszym 
obiektywnym i merytorycznym naborze, a w kolejnych naborach już niestety takiego 
dużego dofinansowania nie dostaliśmy, a w drugim naborze, przypomnę 
otrzymaliśmy okrągłe 0 wsparcia, za co bardzo dziękujemy Rządowi Prawa 
i Sprawiedliwości. Ważne, że docenili tutaj mieszkańców i nie przekazali 
dofinansowania na przykład na zakup autobusów elektrycznych, bo wielu 
z Państwa mówiło o tym, jak ważna jest komunikacja miejska i jak ważne jest 
wspieranie.

A. Kurzawa – ad vocem - Ja chciałam tylko Panu Radnemu przypomnieć, że wiele 
nowych zadań własnych w mieście, wydaje się jest realizowanych ze wsparciem 
rządowym. Czy to wspieranie domów pomocy społecznej wsparcia seniora, czy też 
z Funduszu pracy, jeśli chodzi Powiatowy Urząd Pracy, czy też np. właśnie w tych 
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zmianach w budżecie jest żłobek przy ulicy Kusocińskiego, który otrzymał 
dofinansowanie z rządowego programu Maluch Plus. Także to są tylko niektóre 
sprawy, o które Rząd też dba, jeśli chodzi o samorządy, o nasze miasto.

R. Stankiewicz - Głos do Pani Przewodniczącej. Oczywiście ja rozumiem, że tutaj 
Pani musi pilnować porządku obrad, ale mam takie wrażenie, że z tą demokracją to 
nie do końca jest dobrze, dlatego, że jeżeli są pozytywne wypowiedzi w stronę 
koalicji, a takich się tu wiele pojawiło, to że tak powiem można wypowiedzieć się 
dłużej, jeżeli on już jest niewygodny, a takie mam nieraz skłonności, to ten głos jest 
mi zabierany. To nie powinno tak wyglądać Pani Przewodnicząca. „Kurs na Północ”, 
to jest ważna idea, a jest to dla nas studnia bez dna, jeśli chodzi o środki finansowe, 
na pewno też trzeba będzie się wspierać rządowymi. Mam jeszcze tylko jedną uwagę 
do Radnego Pana Łukasza Kadłubowskiego. Jestem pod wrażeniem zawsze jego 
elokwencji, ale nie wiem, dlaczego ma tendencję taką, a nie powinien, do 
przenoszenia naszych obrad na Wiejską, bo tak ciągle gdzieś w tą stronę rządową 
zmierza. Tak nie powinno być Panie Łukaszu, bo takie ma Pan tendencje, i mówię 
wprost, to nie pierwszy raz się zdarza, to jest naprawdę niepotrzebne, można to 
inaczej wyrazić. Z całym szacunkiem pochylamy się nad Pana wiedzą i intelektem, 
bo naprawdę zawsze te wypowiedzi są bardzo merytoryczne, aczkolwiek zawsze 
antyrządowe, a to nie jest potrzebne w samorządowych dyskusjach.

Cezary Cieślik – Jestem wspólnikiem Spółki, która przy ulicy Sierakowskiej jest 
właścicielem dużego terenu około 3 ha, co do którego właśnie w ciągu ostatnich dni 
pojawiły się wpisy na portalu internetowym powiązanym z Panem Igorem 
Podeszwikiem, jak również artykuł w Gazecie Wyborczej, który dzisiaj był 

poruszany przez co najmniej dwóch Radnych w wypowiedziach. Proszę Państwa, 
zanim Państwo podejmiecie decyzję w tej sprawie chciałbym tylko powiedzieć kilka 
słów na ten temat, a mianowicie że te wpisy niewiele mają wspólnego 
z rzeczywistością. Projekt tego terenu i jego zagospodarowania realizowany jest 
przez Spółkę, która się składa z czterech wspólników, rozpoczął się już ładnych 
kilka lat temu. Chcę przypomnieć, że w roku 2007 Rada Miasta Szczecina uchwaliła 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Leśny Arkoński - Dolina 
Siedmiu Młynów. W tym planie, który jest aktem prawa miejscowego, jest między 
innymi zapisane jako zadania własne gminy, budowa ulicy Sierakowskiej w tym 
infrastruktury technicznej, budowa ulicy w różnych formach, w tym ciągu pieszo-
komunikacyjnego jezdnego. Nasza Spółka wie, że w budżecie zawsze brakuje 
środków, zawsze tych środków będzie za mało i zawsze znajdą się inne cele, które 
w uzasadnieniu różnych osób mogą być ważniejsze lub konieczne do szybszej 
realizacji. My proszę Państwa, aby ulżyć budżetowi w wydatkach na ten cel, już w 
roku 2014 zawarliśmy z Gminą Miasto Szczecin umowę, na podstawie, której od 
strony ulicy Miodowej zrealizowaliśmy całkowicie z własnych środków, wydając 
kwotę 100 000 zł, stromy zjazd, który między innymi zapewnił możliwość 
komunikacji, czy to rowerowej, czy to spacerowej z ulicą Osowską. Następnie 
w roku 2014 i w roku 2015 w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych, 
również wnioskując i na podstawie umów zawartych z Gminą Miastem Szczecin, 
wzdłuż całej ulicy została wykonana kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, 
jak również wodociąg. Na ten cel spółka wydała ponad 400 000 zł. W roku 2015 
zwróciliśmy się z formalnym wnioskiem o wybudowanie ulicy Sierakowskiej, tak jak 
jest to zapisane w uchwale, a skoro przyjęte to nie znaczy, że Rada Miasta nie 
chciała tego celu realizować, i zawarliśmy z Gminą Miasto Szczecin porozumienie 
o zasadach wybudowania tej ulicy, na podstawie której zobowiązaliśmy się 
sfinansować kwotę 500 000 zł, partycypować w tym wydatku, a więc łącznie na cel 
tej ulicy Spółka, w której jestem wspólnikiem, wydała ponad 1 000 000 zł. Wydaje 
mi się, że zastanawiając się nad podjęciem decyzji w tym zakresie, warto mieć na 
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uwadze coś takiego, że nie każdy inwestor partycypuje aż w tak dużym zakresie 
finansowym. Chcemy, aby ta część Szczecina, bliska Lasowi Arkońskiemu, tak 
cennemu terenowi dla każdego mieszkańca Szczecina, dla osób spacerujących, 
biegających, jeżdżących na rowerze, miała swój odpowiedni wygląd. To i tylko 
i wyłącznie nami kieruje, a nie te zarzuty, które się pojawiły w prasie, czy to 
w internecie.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Szanowni Państwo. Jeszcze raz powtórzę, że 
goście mają prawo do wystąpienia jeden raz i w polemikę, tak jak uprzedzałam, nie 
wchodzimy, bo ta nasza sesja nie miałaby końca. Grzecznie wysłuchałam 
wszystkich Państwa i pozwólcie, że teraz udzielę głosu sobie, a mianowicie w kwestii 
dotyczącej Północy. Północ, to bardzo wielka obszarem dzielnica Szczecina. To jest 
kilka osiedli, które się zasadniczo różnią. Duży obszar, a najmniej mieszkańców, 
jeśli chodzi o liczebność dzielnic. Zupełnie inne potrzeby są Warszewa, Niebuszewa 
czy Drzetowa-Grabowa, a zupełnie inne potrzeby Golęcina, Gocławia, Stołczyna, 
Skolwina. Jak Państwo widzicie, ta Północ jest taka tarasowa. Ta dolna Północ 
wzdłuż Nadodrzanki, ta Północ taka postindustrialna różni się zasadniczo od osiedli 
mieszkaniowych, które są jakby na górnym tarasie naszej dzielnicy. Ja się zawsze 
utożsamiam z całą dzielnicą, ale całym sercem właśnie z tą częścią dolną. 
Skolwinianką od urodzenia jestem i uważam, że największym kapitałem tych osiedli 
właśnie postindustrialnych, to są ludzie. To są właśnie ci przedstawiciele, którzy 
dzisiaj zabierali głos, przedstawiciele stowarzyszeń, społecznicy, działacze, którzy 
bezinteresownie walczą o to, aby zmienić tę rzeczywistość wokół siebie. 
Zdecydowanie walczę o to żebyśmy zerwali ze stereotypowym myśleniem o Północy, 
nawet o tej dolnej, nawet o tej Nadodrzańskiej. Drodzy Państwo, wspomniany 
program „Otwarta Północ”, to jest właśnie program, który miał pokazać i myślę, że 
pokazał jakby bolączki tej Dolnej Północy, tych trzech osiedli, o których mówię, i po 
kolei, jakby te miejsca leczymy, zmieniamy. Zmieniamy kulturę, a mianowicie Dom 
Kultury Klub Skolwin, który pięknie funkcjonuje, który został rozszerzony o nową 
przestrzeń, nowy lokal w postaci klubu seniora, powstanie za chwilę nowa filia 
Biblioteki Publicznej. Zmieniamy także, choćby murale czy rzeźba stojąca 
w Skolwinie „Żuraw Szczeciński”. To są takie rzeczy, o których pewnie na Północy 
nie do końca Państwo wiecie. Jeśli chodzi o sprawy sportowe, świetnie funkcjonuje 
klub Świt Skolwin, który jest drugi jeśli chodzi o sukcesy, mimo że to trzecia liga, po 
naszej Pogoni. Świetnie funkcjonuje Hutnik. Infrastruktura na tych obiektach się 
poprawia. Teraz zresztą w ramach SBO w Klubie Sportowym Hutnik powstanie 
nowe boisko z nawierzchnią sztuczną. Tam się naprawdę dużo dzieje i to są zabiegi 
mieszkańców, z którymi ja się utożsamiam. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o sferę 
budownictwa, najbardziej dynamicznie rozwija się Osiedle Stołczyn. Powstające 
Osiedle Wrzosowe pomnoży liczbę mieszkańców Stołczyna. Oprócz tego, że powstaje 
Osiedle powstał nowy żłobek na Północy. W tym w naszym zasięgu nie było go już 
od dawna. Kiedyś był w Skolwinie i w Stołczynie, ale tu od lat nie. Nowy żłobek
„Zająć borówka”, powstało mieszkanie dla dziecka, tu funkcjonuje pogotowie 
rodzinne. Drodzy Państwo, tam się naprawdę mnóstwo dzieje. Nie tylko noclegownie 
i opieka nad bezdomnymi, to także obszar, który obejmują społecznicy ze Skolwina, 
Stołczyna, Golęcina, Gocławia. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową wymieniono 
nakładkę asfaltową, właściwie od pętli przy Stoczni Remontowej aż po Gocław. W tej 
chwili toczy się gigantyczny remont skrzyżowania Celulozowa, Stołczyńska, Orna, 
bardzo wypadkowego, gdzie w ciągu 2 lat mieliśmy 18 wypadków. To jest duża 
inwestycja, jeszcze troszeczkę ona potrwa. W tej chwili rozpoczęła się już duża 
inwestycja pod tytułem remont ulicy Łomżyńskiej, skończony jest remont 
Huculskiej, toczy się remont ulicy Łomżyńskiej, przy niej mieszka, przepraszam że 
to powiem, Przewodniczący Rady Osiedla Bogusław Owsianowski, i nie dlatego jest 
ta ulica remontowana, bo już wcześniej wystąpiłam z wnioskiem o remont tej ulicy, 
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zanim Pan Bogusław tym Przewodniczącym został. Tu nie chodzi o to, abyśmy 
upolitycznili każde miejsce, każdy chodnik, każdą rzecz tylko o to, żebyśmy tym 
mieszkańcom tak naprawdę całym sercem służyli. Szanowni Państwo oprócz tego, 
że instytucjonalnie Szczecin wspiera szkoły, przedszkola i inne tego typu placówki, 
to właśnie organizacje samorządowe jakby uzupełniają tę ofertę, bo Stołczyński 
Klub Seniora jest właśnie prowadzony przez Stowarzyszenie. Bardzo proszę, 
żebyśmy mówiąc o „Otwartej Północy” mieli na uwadze, że ten projekt skupia jakby 
te trzy osiedla postindustrialne i to jest jego wartość, to jest jego siła, to jest jego 
organizacja nadana. Skolwin, Golęcino i Stołczyn, jakby skupiły swoje siły, 
zjednoczyły swoje siły, żeby powalczyć o projekt, z tego powodu, że indywidualnie 
nigdy liczebnie trzytysięczny Skolwin nie przebije Warszewa i nie jesteśmy w stanie 
konkurować w ramach jakiegokolwiek innego budżetu w tej kwestii. Całym sercem 
jestem za tym, żeby realizować projekt „Kurs na Północ” i oddałam na niego swoje 
dwa głosy w Budżecie Obywatelskim, szanując i jeszcze raz kłaniając się Państwu 
wnioskodawcom. Ale jestem także Przewodniczącą Rady Miasta i patrzę na Budżet 
Obywatelski z pozycji Przewodniczącej Rady Miasta i uważam, że wszystko powinno 
się odbywać w sposób prawy i sprawiedliwy, nie inaczej. Zatem nie powinniśmy 
próbować tego, co nie uzyskało akceptacji, choć tak mało było do sukcesu w wyniku 
głosowania mieszkańców, próbować gdzieś wkładać w budżet i to teraz tu 
natychmiast. Nawet nie powinniśmy obiecywać wnioskodawcom, że włożymy to do 
budżetu za rok. Uważam, że powinniśmy zachęcić tych Państwa do startowania 
teraz. Mają gotowy budżet, gotowy projekt, projekt reklamowany, projekt z którym 
nie będzie kłopotu, jeśli chodzi o głosowanie. Dosyć już tej takiej aury, otoczki,
oparów wręcz wokół tego fajnego projektu „Kurs na Północ”. Jeśli chodzi o apel, 
podpisały go trzy Rady Osiedla bezpośrednio zaangażowane, które w tym projekcie, 
jakby na swoich obszarach miałyby te zadania wykonane. Natomiast już Rady 
Osiedla, czy Nibuszewo, czy Warszewo, czy Bukowo, a nawet Drzetowo Grabowo już 
nie podpisały, czyli widzimy, że ten oddźwięk nawet osiedli, bo Drzetowo-Grabowo to 
nie Północ, ale nawet tych osiedli z Północy jest inny, różny. Myślę, że my jako radni 
nie powinniśmy tutaj wkładać kija w mrowisko, powinniśmy w sposób prawy 
i sprawiedliwy zadziałać, nie uciekając się do jakiś, no nie powiem sztuczek. 
Kocham moich przedstawicieli z Północy, jestem całym sercem z nimi, chcę im 
pomagać. Cieszę się, że ze mną też rozmawiali, ale ja im to wszystko powiedziałam, 
zanim się dzisiaj tutaj spotkaliśmy.

Ł. Tyszler – zgłosił wniosek formalny o przerwę do godziny 15.30.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad ogłosiła godzinną przerwę do godziny 15.30.

Po przerwie:

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - Ja przed wszystkim, chciałbym się 
ustosunkować do Państwa wypowiedzi, czego zresztą myślę, że wielu z Państwa 
oczekuje. Postaram się w takiej kolejności jak Państwo Radni się wypowiadali. Jeżeli 
chodzi o wypowiedź Pana Radnego Marcina Pawlickiego, Pan Radny powiedział, że 
co sesję, co drugą sesję, rok temu zmienialiśmy budżet. Ja sobie to sprawdziłem, 
choć myślę, że pamiętałem. Mieliśmy 12 sesji w ubiegłym roku, pięciokrotnie 
zmieniliśmy budżet, więc to nie jest tak, że co sesję, nawet nie co drugą. Nie mówię 
tego po to, żeby być w tej chwili jakąś aptekarskim i się spierać w tej mierze, tylko 
po to, Szanowni Państwo, że jeżeli w takich kwestiach jak fakty padają różne luźne 
wypowiedzi, to, co dopiero, kiedy dyskutujemy o budżecie, bardzo skomplikowanym 
dokumencie i wielu zagadnieniach, które mogą rzeczywiście przy również 
interpretacji wyprowadzić nas na pewne manowce. W zeszłym roku było 5 zmian, 
z czego jedna zmiana, jak już wchodzić w szczegóły, przypomnę Państwu była 
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z przedszkolem na Kusocińskiego, specjalną zmianą związaną z WPF i budżetem,
nomen omen z tym dofinansowaniem, o którym mówiła Pani Radna Agnieszka 
Kurzawa, w Programie Maluch Plus. Również w wypowiedzi kolegi Marcina 
Pawlickiego pada zdanie, że nie dziękujemy, cisza jest z naszej strony, jeżeli chodzi 
o dofinansowanie, dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). 
Przecież wielokrotnie za to dziękowaliśmy, dzisiaj nawet to poczynił jeden z radnych, 
Pan Radny Kadłubowski. Natomiast tego typu wypowiedzi z ust Prezydenta padały 
publicznie, również w formie pisemnej, padały również z mojej strony. Pan Radny 
Stankiewicz powiedział, że prawda potrafi być bolesna. Zgadzam się, ale jak nazwać 
coś, co nie jest prawdą? Uważam, że to jest nie fair i dlatego też znowu o tym mówię.
Nie po to, żeby mówić o emocjach, tylko o tym by mówić o faktach. Szanowni 
Państwo mówicie, że budżet tegoroczny, zeszłoroczny jest budżetem wysokim, 
pojawiają się oczywiście tego oceny, macie do tego prawo, jak najbardziej, jak 
najbardziej powinny być to oceny krytyczne. I pojawia się stwierdzenie, że ten 
budżet jest za wysoki, napompowany, nierealizowany w jakiejś mierze. Odpowiedź 
brzmi właśnie w kontekście, co ciekawe, tego rządowego Programu Finansowania 
Inwestycji, iż, gdybyśmy nie mieli tak wysokiego budżetu, zresztą zrealizowanego w 
dużej mierze w roku ubiegłym, jednego z największych w kraju, powiedziałbym, że 
nawet w stosunku do naszych możliwości bardzo wysokiego, a przypomnę Państwu, 
że w tym naborze rządowego programu był wskaźnik matematyczny, algorytm 
specjalny, według którego te pieniądze były przyznawane, to gdybyśmy tego budżetu
tak wysokiego nie mieli, to byśmy tak wysokiego dofinansowania nie mieli. Powiem 
Państwu od razu, jeżeli ten budżet byłby na poziomie 1 000 000 000 zł, gdyby był 
na poziomie 500 000 000 zł, nawet byśmy nie dostali połowy tej kwoty, którą 
otrzymaliśmy przy 93 500 000 zł. Co to oznacza? Po raz kolejny, dziękując Rządowi 
i uważając, że to zresztą była najlepsza z pomocy, tamten pierwszy nabór, który był 
algorytmem o przyjaznych kryteriach, w sposób obiektywny powodował, że Państwo 
poniekąd się do tego przyczyniliście, tak jak my wszyscy, którzy ten budżet 
ubiegłoroczny, czy tegoroczny tworzymy. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że dziś
podobny może zostanie wdrożony mechanizm np. z programu odbudowy, mamy 
szansę na pozyskiwanie dzięki temu większych pieniędzy, bo mamy duży pakiet 
inwestycyjny. Rzeczywiście w ubiegłym roku, nasz budżet był jednym 
z największych w Unii Metropolii Polskich, a po wykonaniu największy, o tym 
mówiła Pani Skarbnik na komisjach, o to pytał Pan Radny Marcin Pawlicki. Ten 
budżet jest prawie na wykonaniu roku 2020 - 900 mln zł. Mówimy tu o rekordzie, 
przy najwyższym budżecie w historii, nie po to, żeby szafować jakimiś 
sformułowaniami, że mamy tutaj jakieś potrzeby noszenia podbródka wyżej niż go 
mamy, natomiast to jest po prostu fakt. Faktem jest, że rok 2020 był rekordowy 
i było to blisko 900 mln zł. Faktem jest również rok 2018 miał o 200 mln więcej, ale 
też był rekordowym. Faktem, jest również że rok 2017 był rekordowym w stosunku 
do poprzednich, ale też był o 200 000 000 niższy od roku następnego. Pniemy się od 
roku 2016, od 500 000 000 do 1 000 000 000 zł budżetu, jego wykonania. To jest, 
po to żeby Państwu uzmysłowić, że również te, rzekomo tylko cyfry, tylko pozycje w 
tym złożonym dokumencie, mogą mieć duży wpływ na skuteczność lub nie 
skuteczność aplikowania. Pan Radny również powiedział, że plaża Mieleńska została 
usunięta z budżetu, dokładnie takie sformułowanie sobie zapisałem. To jest 
nieprawda, bo został wykonany projekt budowlany na zrealizowanie tej inwestycji. 
Natomiast na co zabrakło środków? Zabrakło na realizację. Analogiczna sytuacja 
jak przy Parku Tilebein, składającego się na „Kurs Północ”. Mamy projekt, nie 
mamy na realizację i to jest cecha, o której też Państwo wielokrotnie na spotkaniach 
budżetowych, na poszczególnych komisjach merytorycznych mówiłem. Budżet 
w skali miliarda czy ponad miliarda złotych, z setkami pozycji, i tak większość z nas 
dostrzega w tym budżecie nie to co jest, tylko to czego nie ma, i ja to doskonale 
rozumiem. Tylko nie można czynić zarzutów równocześnie, z jednej strony kiedy 
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zwiększamy wartość tego budżetu i mówić do nas pompujecie ten budżet, 
a równocześnie oczekiwać żeby ten budżet zwiększać na jakieś zadanie. Abstrahuję 
tutaj jaki typ zadania, bo każde pewnie jest równie wartościowe, a jak spotkamy 
mieszkańców indywidualnych, to dla każdego coś innego pewno jest nieco 
ważniejsze. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na pytania i wątpliwości Pana 
Radnego Marcina Pawlickiego. Natomiast jedna ważna rzecz, również nawiązanie do 
tego, co powiedziała Pani Agnieszka Kurzawa. Oddając to tym, co do nich należy:
Rządowi, Unii Europejskiej, naszemu miastu itd., czasami są jakieś granty z innych 
instytucji, trzeba być też precyzyjnym w tych sformułowaniach i nie mówić, że 
wszystko jest albo z Unii Europejskiej, albo wszystko jest z Rządu, bo tak nie jest. 
Ja tutaj abstrahuję od danych, w danym momencie układów politycznych 
i rządzących. Jak Pan Marcin Pawlicki mówi, że ul. Granitowa, mówi, że są korki, 
komplikacje, ale dofinansowanie jest od Rządu, potem się lekko, szybko prostuje: od 
Unii Europejskiej, ale przez Rząd przekazane, to odpowiedź brzmi w następujący 
sposób: to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dofinansowanie zresztą bardzo 
wysokie w 85%, z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z programu 
przeznaczonego na drogi tzw. TNT, odcinki końcowe dojazdów do Metropolii, 
z programu, który związany jest z drogami publicznymi, krajowymi, które akurat 
w przypadku miasta Szczecin, jeżeli są w granicach, są w administracji Miasta 
Szczecin. Uwaga: środki zdobyte w formule konkursowej. Złożyliśmy wniosek 
i otrzymaliśmy dofinansowanie. Natomiast w tym przypadku, akurat rola Rządu, 
tak jak poprzednio była wielka, jeszcze raz dziękuję, tak tutaj rola Rządu jest 
w postaci przekazania tych środków. Użyje takiego porównania, żeby Państwo 
zrozumieli, to tak jakby powiedzieć, że Miasto daje 500+. Miasto dystrybuuje te 
środki w imieniu Rządu. Tak samo Rząd w imieniu Unii Europejskiej nazywa się 
instytucją wdrażającą, instytucją pośredniczącą, czyni to w stosunku do środków 
Unii Europejskiej, więc to są środki z Unii Europejskiej. Żartobliwie, żeby Pan 
Radny wyczuł moją sytuację, jak Pan Radny wykona do mnie przelew, albo ja do 
Pana Radnego, to powinniśmy sobie dziękować wzajemnie a nie bankowi, który 
dokonał tego przelewu, bo do tego jest powołany. Tak to wygląda jeżeli chodzi o te 
kwestie dość złożone związane z finansami. Są różne instytucje i wielu instytucjom, 
wiele zawdzięczamy, że budżet ten taki jest a nie inny. Pan Radny Roman 
Lewandowski, poruszył tą kwestię na Komisji ds. Budżetu, odpowiadaliśmy z Panią 
Skarbik dotyczącą nie wykonania roku ubiegłego. W budżecie, w jego wykonaniu,
jak jest zakończony, część z Państwa będzie widziała, w myśl tej przysłowiowej 
szklanki połowę wypełnioną, reszta będzie widziała połowę niewypełnioną. Tu jest 
trochę lepiej niż z tą szklanką, bo jesteśmy na poziomie ponad 80% wykonania 
budżetu. Przyjmuje się w doktrynie, w literaturze, że 80%, 90% wykonania 
budżetów majątkowego, bo mówię o takowym, zwłaszcza że tutaj nie mieliśmy tzw. 
tej korekty ostatniej. Słusznie, Pan Marcin Pawlicki zwracał uwagę, powinny być 
porównania do budżetów wyjściowych, chociaż tu można ulec pułapce statystycznej, 
kolego Marcinie. Zobacz, jak zrobimy to do stycznia, dzisiaj porównanie, to 
będziemy mieli lepsze wykonanie niż do dzisiaj, bo skoro dzisiaj zwiększyliśmy 
budżet, to będzie gorszy wskaźnik. Więc naprawdę można w statystyce różne rzeczy 
stosować. Myślę, że ważny jest ten szczegół i to też się za tym wszystkim kryje, 
a Państwo o tym dzisiaj bardzo długo dyskutowali, mieszkańcy i konkretne 
inwestycje i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Za to niewykonanie w głównej 
mierze bierze odpowiedzialność sfera: transport i komunikacja, bo głównie w niej, 
mówicie Państwo często o korkach, głównie jest to działanie, ale jak głównie nie jest 
działanie, to te działania są głównie kosztochłonne. Bardzo dobre pytanie zadał Pan 
Roman Lewandowski, pytając się o zagrożenia wykonania budżetu 2021. Świetne 
pytanie. Jesteśmy w końcówce kwietnia, w początku maja, i co wszyscy mają?
Prognozowania. Przewidują. Mamy przed sobą jeszcze 8 prawie miesięcy, no troszkę 
mniej roku obecnego aby zobaczyć, jak to się będzie kształtowało. Są zagrożenia. 
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Przed wszystkim największym zagrożeniem jest Covid i to należy podkreślać. Tak 
jak zeszły rok, przy tym nie złym wykonaniu 80,%, jechaliśmy powiedział bym z tym 
budżetem w jego wykonaniu pewną, przepraszam za ten kolokwializm, siłą rozpędu. 
Obserwując budżet tego roku, będę musiał znowu porównań używać, styczeń do 
stycznia lat ubiegłych, jest najlepszym wykonaniem w historii Szczecina. Luty 
w stosunku do lat poprzednich jest jednym z najlepszych, ale już nie najlepszy, bo 
dokładnie równa się w procentach wykonaniu roku ubiegłego. W nominałach jest 
wyższy, bo zeszłoroczny budżet był niższy niż tegoroczny, więc można powiedzieć nie 
jest źle. Oczywiście mamy cały czas sytuację post, czyli w zasadzie księgując, bo 
trzeba o tym powiedzieć sobie jasno przy budżecie, że mamy do czynienia z różnymi 
metodami dotyczącymi rozliczania tego budżetu, ale wiemy o tym, że wydatek jest 
wtedy, kiedy jest rzeczowe wykonanie, czyli można powiedzieć, że to jest do okresu 
poprzedzającego, w uproszczeniu przyjmijmy miesiąc, czyli styczeń odzwierciedla 
nam grudzień ubiegłego roku. Jest wstrzymana dynamika, bo wtedy jeszcze z tym 
Covidem nie było tylu problemów. Luty pokazuje nam styczeń tego roku i już jest 
słabiej. Natomiast ciekawe jest jednak następujące lekkie załamanie w stosunku do 
danych za marzec. Ono wystąpiło. To nas w pewnym sensie niepokoi. Szukamy 
tutaj odpowiedzi na to. Te odpowiedzi są również powiązane z drugim elementem, 
który był i który mam nadzieję, że w końcówce roku nie wystąpi, w Szczecinie 
rzadko występujący, ale w tym roku wystąpił, nawet do dzisiaj trzyma: aura, 
pogoda. My przewidujemy pogodę, wkalkulowujemy w inwestycje, tylko tak jak rok 
temu w 2020 roku nadrobiliśmy styczeń i luty, tak w tym roku, stycznia i lutego nie 
nadrobiliśmy. Doszło do tego, że nie mamy pewnej nadwyżki. Nawet dzisiaj patrząc 
na przełom kwietnia i maja, proszę zwrócić uwagę, że przy tej aurze i przy minus 
temperaturze, my nie możemy dokonywać pewnych zabiegów w procesach 
technologicznych, budowlanych np. kłaść ostatniej warstwy asfaltu. To pokazuje, że 
być może to również będzie miało wpływ na to wykonanie. Oczywiście najważniejsza 
rzecz, środki unijne. O ile te środki unijne, które tutaj są, w tej chwili 
przyporządkowane i to Państwo Radni pytacie, od razu odpowiem na pytanie Pana 
Ussarza, nie ma zagrożenia wykonania środków unijnych. Według czego to 
wnioskuję? Oczywiście wiedząc, że mamy do czynienia z planem, z przyszłością. 
Wnioskuję o tym na bazie tego, jak zakończyła się poprzednia perspektywa, 
a mówiąc o poprzedniej perspektywie mam na myśli tą, która trwała do roku 2013
a w myśl zasady n+2 rozliczeniowo i rzeczowo skończyła się z 2015 rokiem. Robi to, 
nazwijmy to, ten sam team, ten sam skład. Ci ludzie wiedzą, co robią. Nie mówię tu 
o sobie, nie mówię tu o tych, którzy są w tych okienkach, mówię o tych ludziach, 
którzy w tej chwili być może jeszcze pracują nad tym, aby te inwestycje jak najlepiej 
realizować i aby te środki jak najlepiej rozliczać. Proszę zwrócić uwagę, nawet 
dzisiejsza zmiana, pokazuje pewne zjawiska. Słusznie Pan zwrócił uwagę, że 
przesunięcia dochodów na takich inwestycjach, jak ekoport, czy związanych 
z przebudową Placu Jana Pawła II, ale z drugiej strony proszę spojrzeć, cały czas 
jesteśmy w bezpiecznym okresie. Nie miało dla nas aż takiego znaczenia, czy ten 
dochód przyjdzie w roku 2020, czy 2021. Natomiast jest jedna inwestycja ogromnie 
zagrożona i w tej inwestycji może być to, że choć nie jesteśmy głównym, który za to 
odpowiada, możemy być również ściągnięci w dół. To jest SKM-ka, Szczecińska Kolej 
Metropolitalna. My swoje zadania, podobnie jak pozostali partnerzy samorządy,
zrealizujemy. W tej chwili cały czas aplikujemy, dostajemy na to dofinansowania, 
wpisujemy to budżet, po czym może przyjść taki dzień, że jeżeli SKM-ka nie będzie 
zrealizowana, nie z naszego powodu, to … właśnie to co? Trzeba będzie 
odpowiedzieć na to pytanie. Przyznam, że takiej sprawy w historii naszego kraju, 
jeszcze do tej pory nie było i odpowiednie instytucje na tym się w tej chwili 
pochylają i zastanawiają, Państwo o tym zresztą też słyszą. Pan Maciej Ussarz mówi 
o pojęciu deficytu. Deficyt to jest różnica między dochodami a wydatkami, co jest 
niezwykle ważne również w tej definicji, w określonym okresie, w określonym 
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periodzie, w czasie. W budżecie przyjmuje się tą roczność. Czyli mamy w tym roku 
zapisanych więcej wydatków niż dochodów. Ale uwaga, jakich? W myśl różnych 
form dotyczących budżetów publicznych, oczywiście związanych z budżetem 
inwestycyjnym. Czyli odpowiedź jest: nie wydajemy więcej w bieżących niż 
zarabiamy, niż mamy dochodów. W budżecie miasta de facto nie ma przychodów, 
mówimy o dochodach, przychód od razu staje się dochodem. Przeciwnym pojęciem
do deficytu jest nadwyżka. Właśnie w budżecie bieżącym my tą nadwyżkę mamy 
tzw. nadwyżka operacyjna, wielokrotnie to Pan Skarbnik mówił, teraz mówi to Pani 
Skarbnik. Mówi nie dlatego, że powtarza, tylko dlatego, że są to złote zasady 
związane z budżetem. I tu mamy środki, które możemy generować na to, żeby 
inwestować. Na skutek dużego programu inwestycyjnego, rekordowego czy 
największego w historii pojawia się i owszem, deficyt. Natomiast Państwo w swych 
wypowiedziach przechodzicie do długu i kredytu. Dług i deficyt, choć na „d”, to nie 
jest to samo, to są dwa różne pojęcia, natomiast oczywiście, co do zasady trzeba 
przyznać, że są często ze sobą ściśle powiązane. Rzeczywiście z reguły sposobem na 
pokrycie deficytu jest dług, ale nie zawsze. Może być też nadzwyczajny dochód np. 
właśnie z Unii Europejskiej, np. w takim zakresie, że może jest szansa na to, że 
z nowej perspektywy, która formalnie się zaczęła już teraz, od roku 2021 i będzie 
trwała do końca roku 2027, w myśl siedmioletniej zasady budżetów unijnych 
i będzie zasada n+2, nie tak jak ostatnio n+3, jest szansa, że coś dodatkowo 
pozyskamy. I tu widzę kolejne zagrożenie i nie chodzi mi znowu o politykę, tylko 
o pewne fakty. Jak długo program odbudowy nie będzie przyjęty i wdrożony, tak 
długo nie będziemy mieli tych pieniędzy. Co to oznacza? Że dzisiaj Państwo nas 
krytykujecie za kumulacje inwestycji i macie rację i są z tym utrudnienia związane, 
ale to nie wzięło się znikąd, to się wzięło stąd, kiedy nam przyznaje się pieniądze, 
środki unijne, a my jesteśmy, że tak się wyrażę, na końcu tego łańcucha. Jak 
słusznie Pan Radny Marcin Pawlicki zauważył, Rząd dystrybuował środki na 
ul. Granitową i wydystrybuował, wtedy kiedy wydystrybuował. Nie jest to moim 
przedmiotem krytyki, tylko mówię o pewnym fakcie, żeby Państwo wiedzieli. 
Uważam zresztą, że akurat w tamtej mierze, bardzo sprawnie Centrum Unii 
Projektów Transportowych i stosowne Ministerstwa działały, i bardzo dobrze w tej 
mierze się z nimi współpracuje, ale im bardziej będziemy przesuwać ten okres, to z 7 
lat, już zjedliśmy dzisiaj 4 miesiące, i będzie nam ten zegar bił. Na chwilę wrócę do 
tego tematu bardzo mocno poruszanego, ulicy Sierakowskiej. Ulica Sierakowska ma 
jakby dwa konteksty. Podstawowy jest taki, o którym mówił przedstawiciel 
inwestora, to jest udział, partycypacja finansowa podmiotu prywatnego. Nie
odnosząc się do samej ulicy Sierakowskiej, tylko odnosząc się do tego typu 
inwestycji, my współpracujemy głównie z podmiotami prywatnymi, co jest 
naturalne, głównie z firmami, tak to nazwijmy. W tym przypadku akurat mamy 
spółkę prawa handlowego, współpracujemy z takimi podmiotami na rzecz tego, że 
jeżeli one oferują nam, oczywiście przy drogach publicznych, nie przy drogach 
prywatnych, nie przy terenach, które są miejskie, ale nie są drogami w planach 
zagospodarowania, tylko wyraźnie jest wskazane, że coś jest drogą publiczną, ba nie 
tylko w planie, ale musi być również uchwała Rady Miasta, że to coś ma kategorię 
drogi publicznej, wówczas gotowi jesteśmy na to, jeżeli ktoś ma wolę partycypacji. 
Ten podmiot wpłacił na budowę tej drogi 500 000 zł, jeżeli chodzi o budowę drogi. 
Wcześniej pokrył ze swoich środków i przekazał nieodpłatnie naszym 
przedsiębiorstwom sieciowym, wykonanie różnych elementów podziemnych, głównie 
wod-kan. Co to znaczy? Że ten podmiot położył określoną ofertę na stole, i podobnie 
jest w przypadku wielu. Ja Państwu te przypadki, teraz spróbuje przypomnieć. Ulica 
Łączna, czyli kontynuacja Trasy Północnej, coś co jest poprzecznego w stosunku do 
drugiego etapu Trasy Północnej. Jakże w inny sposób nie została, jak w wyniku 
partycypacji, wtedy tam też nie było pełnej zabudowy. Przypomnę nie było tylu 
posesji, natomiast były działki (co ważne jest też przy ulicy Sierakowskiej też tak
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jest) mieszkańców prywatne, instytucji publicznych, także Miasta, także 
działkowców. Podobny sposób, swego czasu, w analogi, choć w innym typie, ulica 
na Prawobrzeżu - Wiosenna, zbudowana również w partycypacji. Podobnie ulica, 
o której wielu z Państwa powie, że ona nie ma za dużego sensu dla mieszkańców, 
ale miała dla Miasta sens z punktu widzenia chociażby podatku od nieruchomości.
Wszyscy, którzy jedziemy trasą S nad morze, widzimy wielki obiekt przy węźle 
Kijewo związany z wielkimi halami. To są obiekty firmy, dewelopera w tego typu 
obiektach, bardzo znanego na świecie Panattoni. Też była to wspólna budowa drogi
z partycypacją. Podobnie, żeby Państwo wiedzieli, ul. Polskich Marynarzy, podobnie 
dzisiaj ulica wzdłuż Królewskiego, czyli przy drugim etapie Trasy Północnej. My 
mamy w ogóle program Społecznych Inicjatyw Lokalnych i tam nawet mogą przyjść 
osoby fizyczne, mogą przyjść nawet komitety tych osób fizycznych, nawet nie muszą 
być sformalizowane, nie muszą to być żadne stowarzyszenia zarejestrowane, i my to 
w ten sposób wspólnie realizujemy. Co musi być? Musi być chęć do tego podmiotu, 
do tego, że daje swoje pieniądze. Przy budowach dróg, niewielu chce dawać swoje 
pieniądze, i to jest to, co odróżnia pewne inwestycje od innych inwestycji. Ja 
oczywiście rozumiem, że jak jest droga publiczna, rozumiem doskonale 
mieszkańców, podmioty gospodarcze, które mówią: dlaczego one mają łożyć na 
drogę publiczną? Absolutnie mają rację, ale jeżeli ktoś daje, to daje pewien 
argument. Równocześnie spójrzcie na to Państwo w takich kategoriach: co by było, 
gdybyśmy odrzucili tego typu ofertę? Jest takie pojęcie w prawie: utraty korzyści 
potencjalnej. Abstrahuję od tych elementów związanych z jakimś potencjalnym 
rozwojem, budownictwem, bo to zawsze będzie kontrowersyjne i to zawsze się 
dowiemy na końcu, za kilka lat, tego się dzisiaj nie dowiem. Ale ktoś kładzie na stole 
ofertę finansową, a my ją odrzucamy. Też trzeba się nad tym się zastanowić i wiem,
że to nie są proste decyzje. Idąc dalej, przypadków terenów niezabudowanych: ulica 
Wymarzona, to jest boczna od ulicy Miodowej. Tam do tej pory było pole, ale były 
nasze działki, które następnie w wyniku uzbrojenia możemy sprzedać, czyli też 
w pewien sposób te środki odzyskać. Oczywiście, mówię o tym Państwu żeby 
pokazać, że tu są pewne transakcję i pewne przepisy prawa i pewne regulacje 
w oparciu o które się postępuje od lat w mieście i pewne mechanizmy. Natomiast 
zdaję sobie sprawę, że jak czegoś nie ma przy nas a jest gdzieś indziej, to inaczej to 
oceniamy, i tą cenę pozostawiam oczywiście Państwu. Mówię, tutaj absolutnie tylko 
i wyłącznie o mechanizmach. Pan Radny Leszek Duklanowski słusznie mówi, że 
inwestycje powinny służyć mieszkańcom, i następnie daje do zrozumienia, że 
również mówi o deficycie i mówi, że tego budżetu nie poprze. Ten budżet składa się 
z wielu pozycji, ale tu Państwu chciałem powiedzieć, zainspirowany przez Pana 
Przewodniczącego Bartnika o jednej kwestii. Nie bierzcie tego jako w jakikolwiek 
sposób ustosunkowanie się do wniosków, czy do kwestii dotyczącej „Kursu na 
Północ”, absolutnie nie. Przyjmuję te wszystkie argumenty, ale spójrzcie Państwo, że 
toczymy słuszną dyskusję o „Kursie na Północ” a zapominamy, że w budżecie jest 
20 kilka zadań z Budżetu Obywatelskiego, które wygrały. Jeżeli nie przegłosujemy 
tego budżetu, to tych zadań nie będzie. Ja nie mówię, że trzeba te sprawy stawiać 
na szali, natomiast trzeba pamiętać również, żeby nam pewne rzeczy nie 
przysłaniały innych. Ta zmiana budżetu, to jest przede wszystkim wprowadzanie 
Budżetu Obywatelskiego, co do tych wniosków, które wygrały, bo one nie są 
wprowadzone do budżet. Mało tego, są tak przygotowane, że mają zarówno 
pieniądze na przygotowanie dokumentacji, jak i na realizację. Często ta realizacja 
znajduje odzwierciedlenie w roku kolejnym, czyli 2022, natomiast jest już przyjęta, 
bo budżet ma odpowiedni załącznik i Wieloletnia Prognoza Finansowa jest tego 
wyrazem i Wieloletni Program Rozwoju Szczecina jest tego wyrazem, więc umożliwia 
nam to działanie. Staramy się nie przyjmować takich formuł, kiedy nie ma tych 
kolejnych pieniędzy. Zwracam Państwu uwagę na to, że tego typu zadania, zmiany 
są. Ale są też takie zadania jak: Modra, Koralowa, Park Żeromskiego, rozmawialiśmy 
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o tym na komisji, dlatego się na to powołuję, na renowację pomnika „Tym, co nie 
powrócili z morza”, czy na stację ładowania pojazdów. Pewnie trudno jest mi 
wymienić kilkadziesiąt zmian i nie to jest teraz celem. Są również zwiększenia 
wydatków w wyniku przetargów, więc musimy się do tego stosować, o tym Pani 
Skarbnik też mówiła. Jeżeli pumptrack na Wielgowie wychodzi drożej, przy bodajże 
drugimi postępowaniu przetargowym, przy wielu ofertach, to te pieniądze, 
należałoby dołożyć. Nomen omen, też wyposażenia tego przedszkola na 
Kusocińskiego, też jest w tej zmianie budżetu. Ja, Szanowni Państwo szybko sobie
przeanalizowałem od początku wszystkie Budżety Obywatelskie, i jest pewnym 
mitem, że jest coś takiego jak rezerwa w Budżecie Obywatelskim. Ona oczywiście
jest na wstępie, ale zadania mają to do siebie, że są często z różnych obiektywnych
powodów te koszty są wyższe. Ja wcale nie odwołuję się do Roweru Miejskiego, 
który był specyficznym projektem, czy nawet do Parku Brodowskiego, ale jak 
spojrzałem na budżety, to Państwu przeczytam tylko pierwsze kilka lat. Kwestia 
boiska przy ul. Orlej +1 800 000, kwestia dotycząca przejścia podziemnego 
+1 080 000, kwestia dotycząca roweru na Zachodzie 450, ogród sensoryczny 
+1 800 000, równe chodniki +2 000 000, Arkonia +4 000 000, Park Warszewo 
+2 000 000, mógłbym te zadania Państwu wymieniać. Są czasami oszczędności, ale
największą oszczędnością, nie wiem czy Państwo wiecie, jest Przelotowa, Łubinowa, 
Nałkowska, Handlowa, tam jest prawie 500 000. Pozostałe kwoty to są po kilka do 
kilkudziesięciu tysięcy oszczędności. Kiedy my to poznamy? Poznamy to niestety po 
zrealizowaniu i tutaj jest taka decyzyjność, w pewnym sensie, asekuracji związana z 
tym, aby budżet był bezpieczny. Pan Radny Romianowski mówił o tym, że ta 
uchwała jest chaotyczna. Oczywiście ma prawo do tego, znów mówi o deficycie, 
znów mówił o spłacaniu tych pieniędzy, równocześnie mówiąc że powinny być nowe 
zadania, wymieniając zadania, których nie ma. Właśnie to jest to zjawisko, o którym 
mówię. Mówimy, że budżet jest duży, następnie mówimy, że zadań brakuje. Jak 
nam wygodnie to mówimy, że brakuje, jak nam niewygodnie, mówimy, że jest za 
duży. Natomiast, a propos Prawobrzeża, przez Pana Radnego przytoczonego, to w 
sferze, którą Pan poruszył, to chociażby przedszkole przy ul. Kostki Napierskiego, 
czy SP 37, to gdzie są? Na Prawobrzeżu, a one są w tym zadaniu termomodernizacji,
o którym tutaj dyskutujemy i te zadania są na ukończeniu. Często, zresztą wymiar 
finansowy, jak mówię jest zastępczy w stosunku do wymiaru rzeczowego. Rondo 
Walecznych, Mączna. Po trzecim bodajże przetargu i próbie jego rozstrzygnięcia
trzeba dołożyć środki, aby to rondo móc wykonać, oczywiście zlokalizowane na 
Prawobrzeżu. Eskadrowa, może trochę już nie Prawobrzeże, chociaż Międzyodrze,
blisko Prawobrzeża, bo jednak dojeżdża do Zdrojów ta ulica. Fatalny stan po zimnie 
i konieczność modernizacji za kilka milionów. Ale są też mniejsze rzeczy jak:
ul. Kameralna, ul. Sekretna, ul. Dąbrowskiego, jak na Osiedlu Kasztanowym 
zwiększenie znowu zadania z Budżetu Obywatelskiego, czy Mediateka, gdzie jest 
konieczne zbudowanie parkingu. To nie jest tak, że w tym budżecie nie ma 
ważnych, koniecznych zadań. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, dla Pana Radnego 
Mateckiego, że Chłodna, Tropikalna, Chmurna, Pan Radny doskonale wie, 
że inwestowaliśmy w tą ulicę, nie była to dobra technologia, te frezy tam się zapadły 
i z Panem Radnym wtedy dyskutowaliśmy poprzez sesję. Mamy nową technologię 
i nad tymi ulicami się pochylimy, i to będzie kilkaset tysięcy też kosztowało, póki nie 
zrobimy projektu. Zaproponowaliśmy też tym mieszkańcom, czy by nie zrobili 
właśnie projektu przebudowy tych ulic, abyśmy potem my mogli te ulice w budżecie 
umieścić, zrealizować.

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta - Ja nie będę licytował się tutaj na czas 
wypowiedzi z Prezydentem Michałem Przepierą, chociaż widzę, że z kolei Radni 
zaczęli licytację, kto da więcej na ten projekt, na Północy. Gdy ja zgłaszałem się do 
głosu, kwestia dotyczyła poprawki Pani Radnej, więc odniosę się tylko do tego, 
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bowiem ona dotyka kwestii budżetu kultury oraz regat Tall Ships Reaces. Jestem 
zaskoczony, że pojawia się poprawka kompletnie nie skonsultowana z dysponentem. 
Mogę całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ten budżet, o którym tam jest mowa, 
jest zadysponowany w 100%. Ze Szczecińską Agencją Artystyczną jest podpisana 
umowa o dotację celową na kwotę, której obniżenia absolutnie nie widzę, zresztą 
jest to już w tym momencie formalnie, jeżeli niemożliwe to były wiązało się z 
zerwaniem tejże umowy. Przypomnę tylko, że rzeczywiście Tall Ships w tym roku 
planujemy skromne, rzeczywiście jest wiele znaków zapytania. Ten budżet już był 
dwukrotnie zmniejszany. Nie widzę żadnej możliwości kolejnych cięć, abstrahując 
od tego, że jest to w mojej ocenie formalnie niemożliwe.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez 
radną Edytę Łongiewską-Wijas

za - 6 przeciw - 20 wstrzym. - 4

W wyniku powyższego głosowania poprawka nie została przyjęta.

E. Łongiewska-Wijas - Ja jestem wzburzona sposobem, w jaki Pani Przewodnicząca 
traktuje dzisiaj radnych, już nie mówiąc o mieszkańcach. W trybie formalnym 
prosiłam o sprecyzowanie wniosku poddawanego pod głosowanie. Chodziło 
o sprecyzowanie poprawki. Pani Przewodnicząca, ja protestuje, dzisiaj są łamane 
naprawdę poważne przepisy i uchwały i ustawy, nawet. Ja naprawdę żądam 
sprostowania, ponieważ Państwo Radni wszyscy zostali wprowadzeni w błąd przez 
Pana Prezydenta, albo, przez służby finansowe. Pan Prezydent Soska albo ktoś tutaj 
powiedział nieprawdę w chwili, gdy był głosowany mój wniosek do poprawki 
budżetu, dlatego że Pan Prezydent powiedział, że wszystkie środki, są zaangażowane 
i nie pozwalają na przesunięcie tej kwoty. Otóż ja pisemną informacją dysponuję od 
służb finansowych miejskich, mam ją pisemnie, ponieważ swój wniosek, poprawkę 
do budżetu przygotowałam bardzo rzetelnie, zasięgając wszelkich opinii w służbach 
finansowych Urzędu Miasta. Szerokim łukiem, ta informacja poszła, była do 
wiadomości Skarbnika. Ta poprawka była głosowana w oparciu o fałszywe 
informacje. Ja oczekuję naprawdę, żeby się wypowiedziały służby finansowe, które 
udzieliły mi informacji, że środki nie są zaplanowane w Szczecińskiej Agencji 
Artystycznej i można je przesunąć, a Pan Prezydent powiedział, że sprawdzał i że nie 
można. Ja mam informację od Pana służb finansowych.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez 
radnego Macieja Ussarza (załącznik nr 13 do protokołu)

za - 10 przeciw - 20 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania poprawka nie została przyjęta.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 77/21 z autopoprawką

za – 20 przeciw - 10 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok. Uchwała Nr XXVIII/803/21 stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

78/21 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 78/21 z autopoprawką

za – 20 przeciw - 8 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXVIII/804/21 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

79/21 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 79/21 z autopoprawką

za – 20 przeciw - 10 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025. Uchwała Nr 
XXVIII/805/21 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

80/21 - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy 
Miasto Szczecin

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:
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S. Biernat – mam pytanie, ponieważ Pan Dyrektor powiedział, że sezon kąpielowy na 
tych 3 kąpieliskach rozpoczyna się od 15 czerwca. Pytam się o kąpielisko Dąbie, 
dlatego że tam jeszcze trwa cały czas inwestycja, która rozpoczęła się w ubiegłym 
roku i miała być zakończona do końca lutego tego roku. Teraz przeczytałam, że 
będzie dopiero zakończona na koniec lipca, czyli już drugi miesiąc wakacji. Czy ten 
sezon dla kąpieliska Dąbie też jest od 15 czerwca? To jest jedno pytanie. Mam 
pytanie, dlaczego występują takie opóźnienia, czyli czteromiesięczne, bo inwestycja 
miała trwać 370 dni, a będzie trwała 500 dni albo dłużej? I kolejne pytanie. Proszę 
Państwa, mieliśmy w czerwcu 2019 roku wyjazdową Komisję Bezpieczeństwa nad 
Jezioro Dąbie, żeby obejrzeć to kąpielisko. Wówczas po obejrzeniu tego kąpieliska, 
wystąpiliśmy z wnioskiem do Pana Prezydenta, ponieważ możliwości kąpieliska są 
niewykorzystane z powodów komunikacyjnych, nie ma dojazdu, a także brak miejsc 
parkingowych. Taki był wniosek i myśmy z tym wnioskiem wystąpili jako komisja 
do Pana Prezydenta. Proszę Państwa, to kąpielisko będzie teraz bardzo nowoczesne. 
Cieszymy się bardzo, ale dojazd jest albo autobusem albo tramwajem, ale autobus 
zatrzymuje się na Emilii Gierczak albo na Przybrzeżnej i tam około 15 minut trzeba 
dojść. Jak mama z dziećmi, czy jak rodzina z dziećmi dojdzie, albo tramwajem na 
Turkusową i z Turkusowej 46 minut albo 47 minut nad to jezioro. Myśmy wystąpili 
z wnioskiem, żeby podczas sezonu wprowadzić komunikację miejską na okres letni i 
teraz chciałabym, żeby Pan Prezydent powiedział, czy w ogóle jest rozpatrywany taki 
wniosek, żeby podczas sezonu wprowadzić komunikację miejską, żeby można było 
dojechać nad jezioro, nad to nowoczesne, piękne wyremontowane jezioro.

R. Stankiewicz – my Szczecinianie potrzebujemy rekreacji i wypoczynku, więc to są 
poważne sprawy, a że kąpielisk jest za mało, to każdy z nas wie. I teraz jest 
dodatkowe takie pytanie, bo mieliśmy taką sytuację bardzo niekomfortową. Panie 
Dyrektorze i Szanowni Państwo, co będzie, gdy np. w połowie maja zaczną się 
potężne upały, co jest bardzo możliwe, albo na początku czerwca i co będzie z tymi 
kąpieliskami? Czy to po prostu będzie jedna wielka fala tsunami ludzi, którzy ruszą 
przez płoty, bramki itd. i będą ciąć nożycami te kłódki, żeby wejść na teren 
kąpieliska i będą patrzeć tak na wodę, do której chętnie by wskoczyli, bo była taka 
sytuacja, jak się nie mylę 3 lata temu, że bardzo późno otwieraliśmy kąpieliska, no i 
mogliśmy sobie tylko popatrzeć, albo łamać przepisy i gdzieś tam na dziko 
wskakiwać do jeziora Głębokiego, na Dziewoklicz itd. Mam naprawdę poważne 
pytanie, co będzie, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, czy jest jakiś plan awaryjny, który 
taką sytuację bierze pod uwagę i kąpieliska mogłyby ruszyć wcześniej? A mieliśmy 
już takie sytuacje w przeszłości. To jest podstawowe pytanie i pojawiła się sprawa, 
na szczęście gdzieś dzisiaj kąpieliska plaży mieleńskiej. Zobaczycie Państwo w tym 
sezonie, jak bardzo tego kąpieliska brakuje Szczecinowi. Pamiętam, że projekt był 
zrobiony. Szkoda, że nie ma środków finansowych na tak atrakcyjną inwestycję. 
Zabraknie nam tego kąpieliska. Mam nadzieję, że jednak te prace kiedyś ruszą i 
przyśpieszą i nie będzie sytuacji, gdzie z rozpaczy jak pokazywała telewizja Polska, 
największą reklamę, jaką nam zrobił to, skok Borata z mostu do Odry i 
pokazywanie, wyławianych młodych ludzi, którzy skakali do Odry. To taka uwaga, 
troszkę złośliwa, która zamyka tą moją wypowiedź. Za mało mamy kąpielisk i za 
krótki jest czas jeśli chodzi o tą rekreację. 15 czerwca może być to za późno, 
podstawowe pytanie, czy może to ruszyć szybciej na wypadek bardzo ładnej i 
upalnej pogody?

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – odnosząc się do kwestii 
poruszonej przez Panią Radną Stefanię Biernat wskazuje na to, że przyczyną 
związaną z realizacją tego projektu, która wpłynęła tak naprawdę na przedłużenie 
terminu realizacji, to jest kwestia związana z warunkami atmosferycznymi 
panującymi w okresie realizacji, konieczność wykonania prac dodatkowych, która 
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została ujawniona już na etapie wykonywania inwestycji, a także sytuacja 
epidemiczna, która również wpłynęła na tempo i sposób realizacji. Tym samym 
zgodnie z wnioskiem wykonawcy podjęta została decyzja o wydłużeniu terminu 
realizacji do trzydziestego lipca i w ślad za tym, to co jest w treści projektu uchwały, 
czyli określenie sezonu kąpielowego, rzeczywiście określa ten sezon w dacie 
początkowej również dla kąpieliska Dąbie – 15 czerwca. Natomiast pozwolę sobie 
zauważyć, że my przygotowując projekt uchwały wystąpiliśmy o opinię do tych 
wszystkich organów, których opinie jesteśmy zobligowani uzyskać, na przełomie 
stycznia i lutego, a więc długo przed podpisaniem stosownego aneksu. Teraz 
proceduralnie, chociaż to być może dla państwa jest jakby mniej ważne, gdybyśmy 
chcieli zmienić dla kąpieliska Dąbie w projekcie uchwały ten termin musielibyśmy 
ponownie wystąpić do tych wszystkich organów i obawiam się, że moglibyśmy nie 
zdążyć przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, ponieważ opiniowanie ma swój czas 
i również terminy sesji Rady Miasta w tym zakresie są pewnym ograniczeniem. 
Jeżeli realizacja kąpieliska Dąbie zakończy się w tym terminie, o którym w tej chwili 
jest mowa w umowie, czyli z końcem lipca i odbiory zostaną przeprowadzone 
sprawnie i wszelkie dopuszczenia obiektu nastąpią, to być może uda nam się 
otworzyć. I o tym też informowaliśmy m.in. w odpowiedzi na interpelację Pana 
Radnego Marcina Pawlickiego. Natomiast, odnosząc się do pytań o komunikację, 
związaną z funkcjonowaniem kąpieliska Dąbie na ten moment, nie planujemy 
dodatkowych linii obsługujących, również w związku z sytuacją stanowiącą 
pochodną od prowadzenia procesu inwestycyjnego. Odnosząc się do pytania Pana 
Radnego Stankiewicza, to tylko chce wskazać, że ustawa na bazie, której rady gmin 
podejmują uchwały, czyli prawo wodne, w swoim zapisie przewiduje najwcześniejszy 
termin możliwy do określenia jako termin początku sezonu kąpielowego, to jest 
1 czerwca, czyli jako Rada Miasta, nie możemy określić tego terminu wcześniej. Przy 
okazji powiem, że najpóźniej Rada musi podjąć tą uchwałę do 20 maja. Idąc tym 
tropem, nawet jeżeli będą upały w maju, to w żaden sposób zgodny z przepisami 
ustawy nie możemy uruchomić tych lokalizacji, tych akwenów w formie kąpielisk 
formalnie zorganizowanych. Druga kwestia, to jest już tylko kwestia bardziej, być 
może przyziemna, mniej formalna, czyli kwestia odpowiedniego zabezpieczenia 
środków na funkcjonowanie kąpieliska w takim wymiarze dlatego, że kąpielisko to 
jest szereg działań w tym m.in. zabezpieczanie obsługi ratowników. Projektując 
otwarcie sezonu kąpielowego w takim terminie, przewidujemy otwarcie w terminach, 
co, do których przewidujemy, że to zainteresowanie możliwością spędzania czasu na 
kąpieliskach będzie faktyczne, żeby nie doszło do sytuacji, w której otworzymy, bo 
będziemy zobligowani treścią uchwały otworzyć kąpielisko 1 czerwca i przez np. 
kilka czy kilkanaście dni, ono będzie stało puste, bo te koszty i tak wtedy zostaną 
poniesione. Ta praktyka coroczna właściwie potwierdza, że ten termin piętnastego 
czerwca jest terminem właściwym i dlatego taki projekt Państwu przedłożyliśmy.

S. Biernat - Panie Dyrektorze, Pan powiedział, że pandemia przeszkodziła. W 
styczniu czytałam, że prace ukończone będą pod koniec lutego i było powiedziane, 
że pandemia nam nie przeszkadza, ukończymy te prace w lutym, a tu nagle o cztery 
miesiące jest opóźniona. Chciałabym jeszcze zapytać o ilość osób, które mogą 
przebywać na kąpieliskach. W projekcie uchwały wskazano 3500, 3000, 2500. Czy 
w związku z pandemią te ilości nie są za duże? Bo jeżeli wszyscy się położą na plaży, 
to będzie ciało przy ciele.

P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Pani Przewodnicząca, 
odpowiadając najkrócej, oczywiście to są ilości maksymalne. Jeżeli sytuacja 
pandemiczna i obostrzenia wynikające z rozporządzeń ustanawianych przez Rząd 
Rzeczypospolitej, będą wskazywały na mniejszą maksymalną liczbę osób, które 
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mogą przebywać na kąpielisku, to oczywiście to rozporządzenie będzie wchodziło w 
zakres tej regulacji.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 80/21

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk 
i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr 
XXVIII/806/21 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - muszę najmocniej przeprosić Pana 
Prezydenta Krzysztofa Soskę, bo na czacie wpisał się, że chętnie odpowie, a ja tego 
nie zauważyłam i nie udzieliłam Panu głosu, czynie to niniejszym teraz. Proszę 
bardzo, Panie Prezydencie, raz jeszcze przepraszam.

Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin - Dziękuję bardzo, 
zwłaszcza, że rozumiem, że Pani Radna Łongiewska-Wijas, wzburzyła się, więc 
chyba sprawa wymaga rzeczywiście pełnego wyjaśnienia. Wydaje mi się, że mogło 
dojść do nieporozumienia lub niezrozumienia mechanizmów budżetowych, o 
których mówimy. Pieniądze, z szeroko rozumianego budżetu przewidzianego na 
regaty The Tall Ships Races, w dziale dotyczącym kultury, które to zadania są 
realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną, ostatecznie, zresztą po dwóch 
takich falach obniżania tego budżetu, zeszły do kwoty 3 800 000 zł i na taką kwotę, 
dokładnie została podpisana umowa o dotację celową na realizację tych zadań. W 
związku z tym można, a nawet trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia Gminy 
Miasto Szczecin ten budżet w tym zakresie jest zaangażowany w 100%. Natomiast 
informacja, którą pozyskała Pani Radna, być może pytanie było nieprecyzyjnie 
zadane, mówi o tym, że z tych 3 800 000 obecnie Szczecińska Agencja Artystyczna 
zaangażowała 800 000, to znaczy, że na taką kwotę ma podpisane umowy. Więc na 
tym polega cała sprzeczność, która jest w rzeczywistości pozorna. To nie jest tak, że 
dzisiaj można bezboleśnie ten budżet okroić, to by wymagało aneksowania tejże 
umowy, ale Agencja, która posiada własną osobowość prawną i ma własne 
zobowiązania, bo przecież te pieniądze za moment będą w całości wydawane, ma 
prawo odmówić podpisania takiego aneksu, bo może się to wiązać np. z jakimiś 
odszkodowaniami. Nie chcę już więcej drążyć tego tematu, ale chciałbym dosyć 
jasno powiedzieć, że w żadnym momencie tutaj, nikt nie chciał nikogo wprowadzić 
w błąd, wręcz przeciwnie raczej chodziło o wyjaśnienie tej sytuacji.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

81/21 - pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 81/21

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia 
części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania. Uchwała Nr XXVIII/807/21 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

82/21 - ustanowienia pomników przyrody

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 82/21

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. Uchwała Nr XXVIII/808/21 stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

83/21 - ustanowienia pomnika przyrody

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 83/21

za – 29 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody. Uchwała Nr XXVIII/809/21 stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

84/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród 
i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29
do protokołu.

Komisja ds. Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 84/21

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała Nr 
XXVIII/810/21 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

85/21 - zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 
22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury 

„Krzemień” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 85/21

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie 
nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXVIII/811/21 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

86/21 - ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji 
Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Joanna Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 33 do protokołu.

Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Arkadiusz Frontczak – Przewodniczący Rady Osiedla Stołczyn - Witam serdecznie 
Panią Przewodniczącą, witam Pana Prezydenta i witam również Radnych Miasta. 
Szanowni Radni, Rada Osiedla Stołczyn, nie jest przeciwna powstaniu nowej filii 
bibliotecznej na ulicy Romana, o ile to nie wpłynie w żaden sposób na 
funkcjonowanie Filii 46 w jej siedzibie po remoncie. Uchwała była podjęta przez 
Radę Osiedla Stołczyn. Spowodowana była też wcześniejszymi działaniami miasta,
w tym m.in. wniesienie projektu uchwały do Rady Miasta o likwidacji biblioteki nr 
46 znajdującej się na ulicy Nad Odrą 26. Do Rady Osiedla Stołczyn również nie 
wpłynął żaden wniosek, aby powstała nowa biblioteka 55. Jedynie Pan Mirosław 
Żylik telefonicznie wystąpił z wnioskiem o powstanie nowej biblioteki i nie wiem czy 
można to nazwać wnioskiem, telefoniczne załatwienie sprawy. Mimo wszystko nie 
jest Przewodniczącym Rady Osiedla w tej kwestii. Jednocześnie też brak uchwały 
Rady Osiedla, żeby też zbierane były podpisy w bibliotece na sąsiednim osiedlu 
Stołczyn. Rada Miasta jest cały czas informowana, że remont cały czas trwa i są 
przekonani, że ten remont trwa, gdzie tak naprawdę ten remont nie trwa. Jest 
wyremontowany dach tego budynku, są wyremontowane mieszkania, a do dnia 
dzisiejszego nie jest nic ruszone palcem. W obecnej chwili jest to magazyn 
materiałów potrzebnych do remontu. Do końca marca br. Filia 46 miała wrócić na 
swoje obecne miejsce. Tak samo jak Pani Renata Łażewska i Pan Prezydent Soska 
byliśmy na tym spotkaniu, gdzie zapewniano nas, że to wróci do marca. Marzec 
minął, nie mamy wykonanego remontu. Ja zadaję takie pytanie, na jakim etapie jest 
rozszerzenie lub przetarg remontu, bo na obecną chwilę nie wiemy? I proszę o 
informację, kiedy zacznie się już definitywnie remont pomieszczeń w Filii 46 przy 
ulicy Nad Odrą 26.

Wiesława Rycerz – Prezes Stowarzyszenia Stołczyn po Sąsiedzku - Dzień dobry 
Państwu. Dziękuję Pani Przewodnicząca za możliwość i udzielenie mi głosu. Witam 
serdecznie wszystkich Państwa Radnych, Pana Prezydenta, Panów Zastępców 
Prezydentów. Mili Państwo zastanawiałam się długo, od czego zacząć. Przed chwilą 
usłyszałam wypowiedź Pani Dyrektor ds. Kultury, powiem, że zaskoczyła mnie. 
Również dziękuję Panu Przewodniczącemu naszej Rady Osiedla, za to wystąpienie. 
Mili Państwo, nas praktycznie cieszy, że na osiedlu Stołczyn powstanie druga, jakaś 
tam filia czy instytucja kultury w postaci, powiedzmy drugiej filii bibliotecznej, 
naprawdę. Sposób mówienia o tym, tego wszystkiego, co się działo, wzburzyło 
ogromne emocje wśród mieszkańców Stołczyna i też wśród mieszkańców osiedla 
Bukowo. Mili Państwo my od 6 lat pracujemy jako organizacje pozarządowe, rady 
osiedli. Naprawdę pracujemy, zresztą co widać i słychać, nad dobrosąsiedzkimi 
stosunkami. Natomiast to wszystko, co się działo wokół, walczę dla mojego osiedla 
Bukowo itd. to się stąd właśnie wzięło, że było tyle złych i niedobrych emocji z tym 
związanych i niezrozumienie. Mamy nadzieję, mało tego, patrząc na wystąpienia, na 
portalach społecznościowych i tak dalej naszych radnych, szczególnie tutaj Radnych 
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Północy, że łączą siły, że razem za czymś lobbują, na pewno to wykorzystamy, na 
pewno i otwiera to dla nas taki tunel, światło w tunelu ciemnym, nadziei, że mamy 
szansę na początek większego przedsięwzięcia, powrotu kultury na Stołczyn np. 
domu kultury, bądź filii domu kultury, centrum kulturalnego. My tak to odbieramy. 
Wątpliwości, wynikają również z tego, że my rozumiemy, że Państwo potrzebujecie 
czasu, aby ta uchwała weszła w życie, bo musi minąć pół roku, żeby te akty się 
uprawomocniły, żeby można było prawnie ją powołać do życia. I tu jest następna 
wątpliwość mili Państwo. 27 kwietnia, dzisiaj na tej sesji wprowadzacie Państwo 
uchwałę o zamiarze utworzenia 55 filii. Pół roku mija 19 października, posiedzenie 
Rady Miasta wg kalendarium, jest przed 19 października, więc trzeba będzie to 
procedować w listopadzie. Słyszymy tutaj od Pani Dyrektor kolejną obietnicę 
przesunięcia terminu, który w ogóle się nie zaczął, który jak się okazało w ogóle nie 
był od początku ujęty w kosztorysie i tu ogromne podziękowania dla wszystkich 
Państwa Radnych ze wszystkich klubów, a szczególnie dla tych klubów i dla tych 
Państwa Radnych, którzy mają odwagę publicznie o tym mówić i nas wspierają 
swoją wiedzą, fachowością w danej dziedzinie. Mili Państwo, nastąpi kolejny konflikt 
interesów 46 i 55, bo 55 już ukonstytuuje się, już będzie miała numer, natomiast 
gdzie się podzieje 46? Jak koniec remontu jest zaplanowany na przełom 21/22, no 
jest konflikt interesu i budzi to wiele emocji. Kolejna rzecz, mili Państwo tak 
naprawdę nic się nie dzieje i od początku się nic nie działo i Państwo byli 
wprowadzani w błąd. I my mieszkańcy byliśmy wprowadzani w błąd, że remont trwa 
on nawet nie był zlecony od początku. Dziwicie się Państwo, że emocje, które 
towarzyszą temu i że wielu Stołczynian, nie wierzy w liczne zapewnienia Pana 
Prezydenta Soski, Państwa Radnych. Ja, gdzieś wgłębi serca, staram się wierzyć, ale 
fakty mówią coś innego niż jest deklarowane o powrocie 46 filii. Jak mamy 
uwierzyć? W co mamy uwierzyć? Co jest prawdą? Co jest nieprawdą? Skoro 
deklaracje mówią co innego, a fakty tu na miejscu są zupełnie inne i kończąc już 
Pani Przewodnicząca, mając upoważnienie wszystkich stołczyńskich organizacji 
pozarządowych, na sam koniec pragnę podziękować Radnym Rady Osiedla Stołczyn, 
za wspólną obronę ostatniego bastionu kultury na Stołczynie, 46 Filii oraz za 
działanie na rzecz interesów Stołczyna i jego mieszkańców, bo to jest celem i to jest 
podstawowym obowiązkiem każdej rady osiedla.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 
pozwólcie że się ustosunkuję ja, mimo że do głosu nie byłam zapisana, ale chyba 
dwie ważne kwestie trzeba poruszyć. Po pierwsze, filia biblioteki nr 46 ma tego 
pecha, że znajdowała się w kamienicy, która uległa spaleniu 3 lata temu. Drodzy 
Państwo i nie można mówić że przez 3 lata, toczył się remont, bo cała procedura 
związana z przygotowaniem do remontu, ekspertyzy itd. to wszystko trwało. 
Specjalistą w tej dziedzinie nie jestem. Natomiast 25 sierpnia ubiegłego roku 
zorganizowałam u siebie w gabinecie spotkanie. Zaprosiłam Pana Prezydenta 
Krzysztofa Soskę i właśnie przedstawicieli działaczy ze Stołczyna, była obecna tutaj 
Pani Wiesława Rycerz - Prezes Stowarzyszenia Stołczyn i My, była także Pani Doktor 
Paulina Romanowicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna Forum, był Pan 
Przewodniczący Rady Osiedla, była Pani Dyrektor ZBiLK-u. Na tym zebraniu, 
Drodzy Państwo, właśnie się dowiedzieliśmy, że ZBiLK podpisuje umowę i 
rozpoczyna się remont czyli sierpień rok ubiegły, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba 
wyjaśnić. I druga rzecz, myśmy dywagowali, nawet mieliśmy taką propozycję, aby 
nie wiem, czy Państwo Stołczyn znacie, czy nie? W obiekcie po ewentualnie 
bibliotece, a jeszcze lepiej po aptece, który był gotowy i stał jakby do 
wyremontowania utworzyć centrum aktywności lokalnej, a zostawić jedyną filię 
biblioteczną, właśnie tam u góry na Wrzosowym Wzgórzu, czyli tamtą przyszłą 55. 
Natomiast Państwo się na to nie zgodzili, a nawet Pani Paulina Romanowicz wtedy 
powiedziała, że dobrze, jak będziemy mieli dwie filie na Stołczynie, czemu nie 
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możemy mieć dwóch? I dzisiaj się jakby ziszcza, czy realizuje ten pomysł. Drodzy 
Państwo, jeszcze odwoływaliście się do tego, że przy Szosie Polskiej, kiedyś była 
biblioteka. Rzeczywiście budynek stoi, z dużym napisem, on teraz jest w rękach 
prywatnych, ja tego już nawet nie wiem i myślę, że już najwyższa pora, jakby 
narracje zmienić, nie ma bastionu, nie ma walki, nie ma obrony, nie ma ataku, 
tylko zintegrować ten Stołczyn. Stołczyn na dole wzdłuż Nadodrzanki i Stołczyn u 
góry wokół Wrzosowych Wzgórz, to jest jeden Stołczyn i trzeba wszelkie działania 
podejmować, żeby jak najbardziej tych mieszkańców nowo przybyłych do osiedla 
jakoś ze sobą integrować. To nie jest łatwe, bo tu przybył nagle drugi Stołczyn, 
społeczność jakby z różnych miejsc i trudno im będzie poczuć tę tożsamość. To jest 
proces, to wymaga jakiegoś czasu, ale myślę, że tutaj powinna iść para w gwizdek 
Państwa. Następna rzecz chyba, którą już trzeba by, tak sugeruję rozpocząć to 
naprawdę popracować nad rozwojem czytelnictwa czy poprawienie czytelnictwa, 
żeby udowodnić, że ta filia 46, kiedy już będzie odremontowana i kiedy powstanie, 
że ta filia 46 jest akurat filią, która jest potrzebna. I tyle mam w tej materii do 
powiedzenia. Bardzo dziękuję Państwu za obecność, bo jesteście naprawdę i 
przedsiębiorczy i zaangażowani i widzę tacy zdesperowani, ale mam wielką prośbę, 
nie róbmy wokół tego polityki.

W imieniu Klubów głos zabrali:

M. Ussarz - Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wyraża zaniepokojenie sytuacją 
związaną z brakiem podjęcia prac remontowych filii 46 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ulicy Nad Odrą 24. Władze miasta po pożarze kamienicy 
zobowiązały się wobec mieszkańców Stołczyna do przeprowadzenia prac 
budowlanych całego budynku. Niestety w zakresie prac, jaki został ujęty w 
postępowaniu przetargowym oraz dokumentacji projektowej, nie uwzględniono 
remontu pomieszczeń biblioteki. Prace budynku są już na ukończeniu, a 
mieszkania wyremontowane, szykowane są do sprzedaży przez miasto. Filia 46 
działa w pomieszczeniu zastępczym, przy ulicy Józefa Romana. Propozycja 
Prezydenta Miasta Szczecin o powołaniu nowej filii 55 MBP na Wrzosowym Wzgórzu 
jest niezrozumiała. Biblioteka planowo miała wrócić pod adres Nad Odrą 24. Rada 
osiedla Stołczyn, podjęła uchwałę z dnia 11 marca 2021 roku, opiniując negatywnie 
powołanie filii 55. Rada osiedla Bukowo wyraziła wątpliwości co do stworzenia 
dwóch bibliotek na jednym osiedlu. Przy braku podjęcia jakichkolwiek decyzji w 
zakresie wykonania prac budowlanych w pomieszczeniach biblioteki przy ulicy Nad 
Odrą 24 i jednoczesnym zamiarem powołania nowej filii nr 55 na ulicy Józefa 
Romana przez władze miasta, mieszkańcy osiedla Stołczyn, wyrażają swoje 
wątpliwości co do utrzymania filii 46. Mam pytanie do Pana Prezydenta Soski. W 
piątek będzie odbiór prac budowlanych, zgodnie z przepisami do tego czasu, czy już 
powinny być zlecone dodatkowe prace. Czy mamy pisemnie zlecone dodatkowe 
prace? Powtarzam, w piątek koniec pracy budowy, odbiór będzie. Normalnie 
powinien być już odebrany w poprzedni piątek, ale zostało przedłużone, jeżeli nie 
zostało zlecone pisemne wykonanie, składam wniosek formalny o wycofanie do 
wnioskodawcy tej uchwały. Odczekać do kolejnej sesji, do pisemnego złożenia 
oficjalnie wniosku na wykonanie prac dodatkowych. Żaden z radnych nie będzie 
miał wątpliwości, czy te prace będą trwały, to zaledwie miesiąc, chyba że już takie 
prace pisemne są zlecone, więc nie ma tego wniosku. Jeżeli nie ma zleconych prac 
proszę o przyjęcie wniosku formalnego o odesłanie projektu uchwały do 
wnioskodawcy i procedowanie go na najbliższej sesji.

W dyskusji głos zabrali:
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E. Łongiewska-Wijas – więc tak, ten brak związku pomiędzy 55 a 46 jest oczywiście 
pozorny, ponieważ w dokumencie, który otrzymaliśmy rok temu od Pana Dyrektora 
Biblioteki, Pana Marcinowskiego, stoi bardzo jasny zapis. Dokument się nazywa 
„Plan restrukturyzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej” i jest tam zapis, w którym 
dokładnie brzmi, że zalecane jest przesunięcie filii, czyli zlikwidowanie filii na 
Golęcinie, oraz drugiej filii na Stołczynie - Filii 46 i utworzenie nowej filii na osiedlu 
Bukowe. Możemy przyjąć, oczywiście że chodzi o 55, ponieważ ona mimo, że jest w 
granicach administracyjnych Stołczyna jest powiedzmy na skraju, na granicy 
Bukowo. Moje pytanie jest takie, przede wszystkim, ja kieruje je do Pana 
Prezydenta. Panie Prezydencie, jaki jest status tego dokumentu „Plan 
restrukturyzacji biblioteki”? Czy ten dokument został przyjęty przez Pana 
Prezydenta? Czy ten dokument jest tylko jakimś takim szkicem, draftem, jakim 
posługuje się Pan Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale być może go 
aktualizuje i nawet nam radnym o tym nie mówi dlatego, że nie było woli, żeby 
radni, mimo że zabiegałam o to, tak jak we wcześniejszych kadencjach podejmowali 
uchwałą tego rodzaju dokumenty, w tej kadencji tego nie dopełniono. W związku z 
czym pytam się, jaki jest status? Do kiedy ten dokument obowiązuje? I oczywiście, 
czy teraz jeśli tę uchwałę podejmiemy, o ile oczywiście ją podejmiemy, czy ten 
dokument, będzie w jakiś sposób zaktualizowany? Czy ten zapis, że jeżeli tworzy filię 
na osiedlu Bukowo, to czy zostaną wykreślone te zapisy, które mówią wtedy o 
likwidacji filii na Golęcinie i na Stołczynie? No, bo zasadne byłoby, żeby rzeczywiście 
takie zapisy zostały usunięte. Po co mają tam być i wprowadzać kolejny chaos, 
kolejną niepewność i budzić złe emocje, o których mówiła Pani Wiesława Rycerz, bo 
wiele z tych emocji można byłoby zapewne uniknąć, gdyby był po prostu lepszy 
przepływ informacji, większa transparentność, klarowność i jasność. Byłam na tej 
filii, odwiedziłam ją kilka dni temu i muszę powiedzieć, że szczerze zazdroszczę jako 
mieszkanka osiedla, które chyba nigdy nie doczeka się takiego miejsca i oczywiście 
trudno jest mi nie poprzeć też tej uchwały, ale muszę mieć absolutną pewność, co 
do właśnie w związku z filią 46. Na posiedzeniu komisji, Pani Dyrektor Wydziału 
Kultury obiecała i dzisiaj też powtórzyła to, że filia pozostanie i że lokal 46 zostanie 
przywrócony do działania, ale ja bym bardzo chciała usłyszeć, Panie Prezydencie, 
ponieważ nie było nam to dane usłyszeć na komisji ze strony Pana Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, bo nawet nie został zaproszony na tę komisję, więc 
chciałabym z całym szacunkiem do Pani Dyrektor, ale chciałabym usłyszeć to od 
Pana Prezydenta i to też jest prośba od oglądających nas mieszkańców, żeby Pan 
Prezydent powiedział, że mając na względzie, jak ważna jest ta filia dla 
mieszkańców, że nie będzie tam ani centrum aktywności lokalnej, ani żadnego 
sklepu, tylko, że wróci biblioteka i jaka jest gwarancja czasowa? Jaka perspektywa 
czasowa jest, właśnie trwania tam tej biblioteki, bo i ten dokument o 
restrukturyzacji filii bibliotecznych, o którym wspominałam wcześniej, on nie ma 
żadnej daty, ani daty wprowadzenia, ani daty obowiązywania, więc po prostu taka 
nomadyczność dokumentu bardzo niepokoi, stąd też moja prośba o jakąś deklarację 
co do tej filii także pod względem czasu. I na koniec jeszcze, może jedno pytanie 
Panie Prezydencie, kiedy inne dzielnice doczekają się takich samych ładnych, 
małych, nowoczesnych filii? Dlatego, że ja nie mam wątpliwości najmniejszych, że 
sieć bibliotek właśnie powinna rozwijać się w tym kierunku i docelowo powinno 
naszą sieć tworzyć od minimum 40 filii, nawet do 60. Miasta, które są dużo 
mniejsze od naszych, potrafią mieć 60 nowoczesnych osiedlowych, takich jak to na 
osiedlu Bukowo, podobnych niewielkich filii plus jakieś 2, 3 duże w centrum. Więc 
moje drugie pytanie, kiedy doczekamy się właśnie takich bibliotecznych filii na 
osiedlach?

D. Matecki – zacznijmy może od tego, co Pani Przewodnicząca powiedziała, czyli od 
integracji osiedli, a jeśli górny Stołczyn z dolnym Stołczynem ma się integrować, to 
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niech miasto, może zacznie coś robić pod tym kątem. Ponieważ wydając tego typu 
publikacje finansowane przez miasto i deweloperów, gdzie Stołczyn nie jest jednym 
Stołczynem, tylko osiedla są nazywane, tak jak sobie nazywają to deweloperzy, to 
raczej to nie sprzyja integracji, to jest taka pierwsza uwaga. Druga uwaga, w 
uzasadnieniu podano, że w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn, lokalizacja 
nowej filii Miejskiej Publicznej Biblioteki została zaopiniowana przez Radę Osiedla 
Stołczyn, ale jak zaopiniowana? Dlaczego nie podano, w jaki sposób zaopiniowano? 
Miasto boi się głosu mieszkańców w tej kwestii? Rzecz trzecia, zapraszam po sesji 
Pana Wiceprezydenta Soskę i Pana Przewodniczącego Żylika. Mogę po Nich 
podjechać i możemy razem pojechać do tej biblioteki, gdzie na transmisji na żywo 
pokażemy, w jakim w tej chwili stanie jest ta biblioteka, gdzie pokażemy, co tam 
zrobiono, jak ją wyremontowano i czy w tej chwili, po ponad 3 latach od pożaru, czy 
można tam w tej chwili cokolwiek działać. Bo trzeba przypomnieć, filia 46 wiążę się 
bezpośrednio z tą nową, nawet w uzasadnieniu, skoro Radni Osiedlowi i sami 
mieszkańcy mówią o tym, że to jest bezpośrednie połączenie, no to ja nie widzę 
przeszkód, żeby o tym dyskutować i o tym mówić. I taka jeszcze uwaga. Przed 
chwilą Pani Przewodnicząca powiedziała, że kolejne osoby nie byłyby dopuszczone 
do głosu z osób, które chciałyby na ten temat się wypowiedzieć. No to warto 
wyjaśnić, kim był ten pan biznesmen z Osowa, który nagle przyszedł do nas na 
komisję, bez żadnego zgłoszenia pisemnego i nagle zabierał głos, odpowiadał tak 
naprawdę na pytania Prezydenta. Mieszkańców, zawsze moim zdaniem trzeba 
dopuścić i tutaj nie można rozróżniać ich na pana biznesmena czy człowieka, który 
przychodzi i mówi o bibliotece na osiedlu Stołczyn. Jakie są fakty dotyczące tej 
biblioteki. Spaliła się w styczniu 2018 roku i nie została odpowiednio 
zabezpieczona. Położono zwykłe plandeki i kto jest za to odpowiedzialny, że cały 
budynek nasiąkał od deszczu przez źle założone plandeki. Budynek nadawał się do 
całkowitego remontu. Przypomnijmy, że już w 2019 roku, w styczniu Pan Krzysztof 
Soska mówił o tym, że biblioteka jak tylko zostanie wyremontowana, zostanie 
oddana mieszkańcom. Mamy 2021 rok. Prawie 2,5 roku minęło od tych zapowiedzi, 
a do dzisiaj, ci ludzie którzy z tej biblioteki korzystali, korzystać z niej nie mogą. 
Nowa biblioteka powstaje 4 km dalej. Kto korzystał z tej 46? Głównie osoby starsze, 
osoby które nie mają np. w domu komputerów, źle posługują albo w cale się nie 
posługują komputerami i dla nich ta biblioteka była takim oknem na świat. W tej 
chwili ciężko starszym osobom przejechać czasami 4 km, szczególnie że mamy 
świadomość, jak kursują autobusy na Stołczynie, Skolwinie, Golęcinie Gocławiu i 
warto, żebyście Państwo czasami, zapoznali się uwagami mieszkańców. Ja to, w 
interpelacjach staram się wskazywać, ale niestety, spotyka się to raczej, no 
właściwie z niczym, bo te kursowanie się nie zwiększa. Warto przytoczyć wpis z 
25 stycznia 2021 roku, stowarzyszenia Stołczyn Po Sąsiedzku, które reprezentuje 
Pani Wiesława Rycerz, która tutaj przed chwilą się wypowiadała. Po 2 latach ciężkiej 
walki o powrót 46 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej do lokalu przy ulicy nad Odrą 
26, mamy wszelkie podstawy, twierdzić, że pozostawienie filii przy ulicy Romana, 
będzie stanowić podstawę, z biegiem czasu, do likwidacji 46 filii, bo „mało ludzi z 
niej korzysta, jest jeszcze jedna biblioteka na Stołczynie”. Pan Radny Żylik przed 
chwilą był u mnie tutaj na tym ekranie zielonym, który stawał na głowie przed 
Urzędem Miasta, no i w przypadku tej biblioteki nie sposób inaczej określić tego, jak 
całe zachowanie Bezpartyjnych i Pana Prezydenta Soski, to jest po prostu stawanie 
na głowie, robienie sobie jaj z mieszkańców. Trzy lata po spaleniu, budynek miejsca 
takiego kultury, jedynego właściwie na tym osiedlu i do dzisiaj on nie jest 
wyremontowany, jest cały zapleśniały, tak naprawdę dawno już powinny minąć 
terminy na oddanie tego miejsca i ta biblioteka powinna od dawna już działać. To, 
co Panowie zrobiliście w tej sprawie, to kompromitacja Was jako Koalicji Rządzącej 
tym miastem w szczególności Bezpartyjnych.



57

A. Kurzawa - ja chciałam zwrócić uwagę na te obawy mieszkańców, bo byli zwodzeni 
przez długi czas, przez miasto, że ta biblioteka zostanie wyremontowana, że dostaną 
odnowione pomieszczenia. Natomiast jak się dowiedzieliśmy, nic się nie dzieje. 
Natomiast mamy w pośpiechu tworzoną nową filię na tym samym osiedlu, co może 
być w przyszłości argumentem do likwidacji filii przy ulicy Nad Odrą 26. Stąd też 
właśnie mieszkańcy, stowarzyszenia, Radni Osiedlowi, Radni Miejscy podnoszą 
właśnie te głosy, że mają obawy, że chcieliby takiej pisemnej deklaracji, jakichś 
faktów, że te pomieszczenia zostaną wyremontowane. No nie można mówić, że ta 
biblioteka nowa tworzona jest rzut kamieniem od naszego osiedla, od tej filii Nad 
Odrą 26, ponieważ to jest ponad 4 km. Biblioteki miejskie powinny pełnić takie 
funkcje kulturowe, aktywności obywatelskiej. Właśnie ta filia, takie funkcje 
spełniała. Natomiast powinna być również w położeniu takim sąsiedzkim, bo to 
właśnie głównie osoby starsze, rodzice z dziećmi przychodzą do takich bibliotek i 
potrzebują mieć takie miejsce blisko siebie, a nie w odległości, gdzie trzeba już 
dojechać czy to transportem miejskim, czy też własnym. Wstyd, że od trzech lat 
mieszkańcy muszą walczyć o bibliotekę. Tworzymy nową filię, a dlaczego ta filia nie 
jest dalej wyremontowana? Żadne prace się tam nie zaczęły. Wstyd, że od trzech lat 
po prostu miasto temat całkowicie zamiata pod dywan i trudno uwierzyć w 
deklaracje słowne ze strony miasta, gdzie są zapewnienia, że tak, oczywiście będzie 
remont, zaraz tu wszystko wróci do normy, ta biblioteka zostanie, kiedy to 
mieszkańcy nie doczekali się żadnych działań w tym zakresie. Już cieszyli się z 
sukcesu, jaki osiągnęli, że ta biblioteka, bo była uchwała wcześniej o likwidacji jej, 
natomiast teraz ta działalność, tej biblioteki Nad Odrą 26 jest ograniczona i są 
obawy, że w przyszłości może dojść do jej likwidacji właśnie ze względu na to, że 
będzie nowa biblioteka 4 km dalej. Myślę, że tutaj mieszkańcy oczekują jasnych i 
formalnych jednak deklaracji ze strony urzędu, ponieważ to miejsce jest naprawdę 
nie tylko filią, ale też miejscem bardzo dużej aktywności obywatelskiej lokalnych 
mieszkańców.

M. Żylik – wygląda, że jestem tutaj spiritus movens tej całej sprawy. I wygląda tak, 
jak się wsłuchuję w głosy Państwa Radnych, że ja jestem zwolennikiem i 
propagatorem tego, żeby zamknąć filię na Stołczynie. Co nie jest prawdą, bo ja się 
włączyłem w tą sprawę, tylko dlatego, że chcę i do tego dążę, żeby na osiedlu 
Wrzosowe Wzgórze, została utworzona, tak naprawdę nowa filia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Chciałbym Pani Radnej Kurzawie powiedzieć, że na moim osiedlu, bo ja 
mieszkam na Bukowo, też mieszkają osoby starsze, które też chciałyby korzystać w 
bliskiej odległości z biblioteki. Jak sama Pani powiedziała, odległość między tymi 
bibliotekami wynosi około 4 kilometrów. Nie jest to prawdą, bo to jest mniejsza 
odległość, ale trzeba tą odległość pokonać. Od mojego miejsca, ja mieszkam na 
Ogrodniczej, do najbliższej biblioteki na Stołczynie, to jest ponad 3 km i na 
Światowida też jest ponad 3 km i te osoby muszą te odległości pokonywać. To 
położenie, tej biblioteki teraz pozwala, że ja ze swojego miejsca, czy moi mieszkańcy, 
tutaj sąsiedzi możemy na spacer przejść się, wypożyczyć książkę i wrócić sobie do 
domu. I to było moje dążenie, że tak powiem w tej sprawie. Pan Darek, też mówił o 
odległościach, nie biorąc pod uwagę, że mieszkańcy osiedla Bukowo, też są 
mieszkańcami Szczecina i też chcieliby skorzystać z biblioteki miejskiej. Ja przy tej 
uchwale popełniłem szereg błędów i przyznam się do tych, to są moje winy, taka 
krótka spowiedź, po jakiś tam rachunku sumienia. Po pierwsze, przyznaje się, że 
wsłuchałem się w głos mieszkańców i zacząłem starania o utworzenie nowej filii 
biblioteki miejskiej. Drugie przyznaje się, że chciałem zbliżyć książki do 
mieszkańców osiedla Bukowo, osiedla Wrzosowe Wzgórze, osiedla Lawendowe 
Wzgórze, bo takie osiedla tutaj funkcjonują, bo zasięg tej biblioteki, która jest na 
Józefa Romana, właśnie obejmuje te osiedla, czyli górny Stołczyn i osiedle Bukowo. 
Przyznaję się do tego, że propaguję działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
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Przyznaję się do tego, że napisałem nawet wniosek do Pana Prezydenta Piotra 
Krzystka o utworzenie takiej biblioteki i zbierałem podpisy pod tym wnioskiem, ale 
okazało się, że ten wniosek jest bezzasadny, bo Pan Prezydent Piotr Krzystek i Pan 
Wiceprezydent Krzysztof Soska sami podjęli decyzję o tym, że taka filia zostanie 
utworzona na osiedlu Wrzosowe Wzgórze. Z czego jestem bardzo zadowolony i 
chciałem tutaj Panom Prezydentom, w imieniu mieszkańców mojego osiedla bardzo 
podziękować. Ja się do tego przyznaję. Przyznaję się, że wykonałem dwa telefony do 
Pana Prezydenta Krzysztofa Soski i do Pana Marcinowskiego - Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, w sprawie utworzenia tej nowej filii. Przyznaję się do tego.
Przeprowadziłem rozmowę z obydwoma Panami i od Pana Krzysztofa Soski w tej 
rozmowie otrzymałem informacje i zapewnienie, że filia biblioteki nad Odrą zostanie 
utrzymana, a to będzie nowa filia i po tym stwierdzeniu zacząłem swoje działania 
odnośnie propagowania utworzenia tej nowej filii. Proszę Państwa, do czego się 
jeszcze przyznaję? Przyznaję się, że staram się w tej chwili, nawet już rozmawiałem z 
władzami, nie powiem z kim, STBS-ów, żeby może na terenie tego osiedla w nowo 
budowanych zasobach miasta, znaleźli większe miejsce na bibliotekę 55, żeby to 
było bardziej okazałe miejsce, bo jak Pani Edyta Łongiewska-Wijas była i widziała, 
jest to małe pomieszczenie. Przydałoby się, na pewno, dla takiej społeczności, która 
jest tutaj, a to będzie gdzieś około 7000 osób, może i więcej, których obejmie 
biblioteka swoim działaniem, żeby to było większe pomieszczenie, bo tak naprawdę 
na naszym osiedlu w tej części nie mamy żadnego elementu związanego z kulturą 
szeroko pojętą. I to jest jedyne takie miejsce, które przydałoby się żeby tutaj 
funkcjonowało. Do czego się mogę jeszcze przyznać? Przyznaję się, że w wyniku tych 
działań, zostałem członkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, bo nie byłem do tej 
pory, a że zacząłem działać, to się zapisałem. Przyznaję się, że przez całe życie, 
propaguję wśród młodych ludzi miłość i szacunek do książki. Przyznaję się że, w
mojej szkole biblioteka była zawsze najważniejszym miejscem dla dzieci i największe 
zasoby finansowe, które wkładałem w szkołę, to właśnie w bibliotekę. Do czego 
mogę się jeszcze przyznać? Przyznaje się, że ostatni temat godziny wychowawczej z 
moją klasą 2A, którą pozdrawiam, to był temat związany z wartościami jakie daje 
czytanie książek. Trochę się uniosłem proszę Państwa, bo dziwię się, że tak światli 
ludzie, jak Państwo Radni, możecie negować utworzenie czegoś takiego, jak filia 
biblioteki. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo za moje uniesienie.

A. Kurzawa - ad vocem do radnego Żylika. Ja chciałam tutaj podkreślić, że ani ja, 
ani Radny Matecki, ani Radny Ussarz nie negują powstania filii biblioteki nr 55, po 
prostu mamy obawy jak i mieszkańcy, że będzie to przyczynek do tego, że 
biblioteka, która znajduje się Nad Odrą 26 zostanie zlikwidowana, ponieważ będzie 
tutaj argument dla miasta, że znajduje się ich tutaj za wiele na jednym osiedlu. 
Obawy te wynikają z tego, że skoro przez tyle czasu nic się działo w bibliotece przy 
ulicy Nad Odrą, no to nie dziwmy się, że mieszkańcy tracą zaufanie. To wynika z 
tego, że nie jest dotrzymywane słowo przez Urząd Miasta, przez Pana Prezydenta, 
który zapowiada z jednej strony, że będzie remont itd., a tutaj nic się nie dzieje.

P. Słowik - ja przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem tą uchwałę, naprawdę 
ucieszyłem się, że tworzymy nową filię biblioteki i nigdy nie spodziewałem się, że 
będziemy świadkami takiej sytuacji, która nie trwa, tylko na dzisiejszej sesji, a na 
ostatniej Komisji Kultury, która trwa w mediach, toczone są organizowane 
konferencje. Jesteśmy w sytuacji, w której powstanie nowej filii biblioteki jest 
jakimś przyczynkiem i powodem do tego, żeby negować w ogóle działania miasta. 
Dużo słyszeliśmy dzisiaj o przeszłości o tym, co było, jak chciano zlikwidować 
bibliotekę. Oczywiście to wszystko jest prawdą i również brałem udział w tym, aby 
tą bibliotekę zachować i nie wiem, na ile sposobów musimy to jeszcze 
wyartykułować, na ilu to się musi wydarzyć, aby niektóre osoby przyjęły w końcu do 
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informacji, że planów likwidacji nie ma. Ja przypomnę tylko radnym, którzy głosują 
uchwały, że w tym roku głosowaliśmy uchwały, które dotyczą likwidacji bibliotek. W 
tamtym roku, ten proces się zaczął, pierwszą uchwałą podjętą na jesień tamtego 
roku. Wtedy przyjęliśmy uchwałę, w której była likwidacja filii biblioteki numer 46. 
Ponieważ te plany się zmieniły, głównie dzięki działaniom radnym, głównie dzięki 
uporowi mieszkańców, którym serdecznie gratuluję tej organizacji, tej walki o swoje 
miejsce, ale dzięki tym działaniom w uchwale, która jest jakby kolejną uchwałą, w 
związku z likwidacją niektórych filii bibliotek, filia nr 46 została już z tej procedury 
wyłączona. To chyba najlepszy dowód na to, że likwidacji biblioteki nr 46 nie będzie. 
Gdybanie, co by było gdyby, zostawmy bajkopisarzom, bo możemy tak gdybać w 
zasadzie o wszystkim i bez końca, a jestem przekonany, że deklarację i Pana 
Prezydenta Soski i Pani Dyrektor, słyszałem, niektórzy słyszeli też na komisji, jeśli 
chodzi o Panią Dyrektor, pewnie zaraz usłyszymy również od Pana Prezydenta. Jeśli 
ktoś publicznie o tym mówi, jeśli my przyjmujemy uchwały, które to regulują, to nie 
widzę sytuacji, w której za pół roku, ktoś podejmie decyzję o tym, żeby jednak 
bibliotekę likwidować, a co więcej osobiście na pewno bym za tym nie podniósł ręki, 
bo to było by robienie wariata z mieszkańców, ale póki co mam wrażenie, robi się, 
tutaj dziś cyrk z tej całej sytuacji i naprawdę cieszmy się, że mamy nową filię nr 55. 
Za chwilę, kiedy dojdzie do końca remont, będziemy mieli powrót filii 46 Nad Odrą. 
Tu, też przypomnę, bo niektórzy mówią, że nic się nie dzieje. To nie prawda, że nic 
się nie dzieje. Myślę, że tutaj Pani Dyrektor, mam nadzieję, że o tym powie, jest 
kwestia własności chociażby tego budynku, tego że część budynku nie należy 
bezpośrednio do jednostki biblioteki. Dlatego remont był prowadzony w dwóch 
etapach. Kończy się pierwszy etap, za chwilę rozpocznie się drugi i na początku 
przyszłego roku, filia biblioteki nr 46 powinna wrócić. Przypomnę, że jeszcze pół 
roku temu, nie było tego planu. Mam wrażenie, że niektórzy tutaj oczekują, że 
remont nastąpi tu i teraz jak za dotknięciem magicznej różdżki, ale to nie ta bajka 
Szanowni Państwo. Skupmy się na faktach, a fakty są takie, że będziemy mieli dwie 
filie biblioteki w granicach tej Rady Osiedla i tu też przypomnę dla tych, którzy tak 
bardzo bronią strefy, jakby chcą tworzyć, mam wrażenie pewne granice, że w 
ramach danej Rady Osiedla działa, dana biblioteka i to jest dla tej Rady Osiedla. 
Tak nie jest, biblioteki miejskie, są przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców i 
może się zdarzyć tak, że w obrębie danego osiedla, są akurat dwie filie, co nie 
znaczy, że one służą dla mieszkańców, tylko jednej Rady Osiedla. Służą dla 
wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, z której części miasta przybywają, 
akurat to położenie, tych dwóch filii jest w pełni uzasadnione, chociażby z racji tego, 
jak są one od siebie oddalone, jak wygląda sama kwestia terenu. Faktycznie, ten 
górny taras Skolwina to jest duży dystans do pokonania i czasami bariera pomiędzy 
tą filią Nad Odrą, a tą obecną przy ulicy Romana. Bardzo dobrze, że będą dwie filie, 
tu mieszkańcy też wielokrotnie podkreślali, jak ważna jest filia 46 przede wszystkim 
pod kątem tego miejsca animacji wydarzeń i jak ważne jest dla społeczności, przede 
wszystkim po to, żeby spotykać się, żeby aktywizować, żeby spełniała role, po prostu 
takiego miejsca, gdzie mogą dziać się różne inicjatywy społeczne. Dlatego też bardzo 
ważne, że ona tam wróci, będą tam również książki, jak to w każdej bibliotece i ta 
funkcja będzie. Brałem udział w dyskusji, w zeszłym tygodniu, w radzie z jedną z 
Pań reprezentujących Stowarzyszenie ze Stołczyna i też to poruszałem. Myślę, że 
warto, żebyśmy przestali kręcić się w kółko, wokół tematu likwidacji, którego już 
niema, pójdźmy dalej, zacznijmy mówić o tym, co powinno być? Jaką rolę powinna 
pełnić filia biblioteki 46? Jak możemy ją wzbogacić? Jak możemy ją urozmaicić? A 
przestańmy kręcić się w kółko i tutaj. Zamiast cały czas bić polityczną pianę o 
likwidacji, której nie ma i tego sobie życzę, abyśmy patrzyli w przyszłość, mówili o 
tym, co możemy zrobić, co możemy stworzyć, a nie o tym, że ktoś chce coś 
zlikwidować, bo o likwidacji, na tę chwilę żadnej nie ma i wierzę, że nie będzie, bo 
nie będziemy, teraz co 3-4 miesiące, zmieniać zdania na temat tego, że jakaś 
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biblioteka jest, albo jej nie ma. Ten proces został zatrzymany, będziemy mieli dwie 
filie na Stołczynie i z tego powinniśmy się cieszyć.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - dziękuję pięknie za ten głos. Trzeba by się 
zastanowić w czyim interesie jest podgrzewanie tych emocji. Nie potrzebne zupełnie, 
bo mieszkańcy na pewno, tak tego nie czują.

K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin - dziękuję bardzo, Pani 
Przewodnicząca. Rzeczywiście sytuacja jest dosyć kuriozalna, bo chcemy powołać 
nową filię biblioteczną i spotykamy się z oporem, zaskakującym zupełnie dla mnie, 
bo rzeczywiście jest to dosyć dziwne, ale może, jeżeli umieścimy w kontekstach 
politycznych, to przestaje być tak bardzo dziwne. Ale żeby uporządkować fakty, to 
przede wszystkim chcę złożyć tutaj zapewnienie, że nie ma zamiaru likwidacji filii nr 
46 przy ulicy Nad Odrą. Ta filia pozostaje i remont tejże filii za chwilę powinien 
wejść w fazę realizacyjną. Jesteśmy tutaj po korespondencji, po wyjaśnieniach także 
informacji ze strony ZBiLK-u, że po zakończeniu tej części dotyczącej wspólnoty 
mieszkaniowej wchodzimy, jakby w drugą fazę dotyczącą remontu samej biblioteki. I 
finał powinien nastąpić na przełomie roku, czy na początku przyszłego roku. Mam 
nadzieję, że tak się stanie, bo oczywiście te procesy inwestycyjne, czasem nawet 
przy tych mniejszych inwestycjach, bywają trudniejsze niż przy tych dużych. 
Natomiast odniosę się króciutko, jakby historycznie, ponieważ rzeczywiście także na 
zaproszenie Pani Przewodniczącej, ale także u mnie odbywało się jedno spotkanie z 
działaczami lokalnymi, społecznymi, także z Panią Rycerz, ale nie tylko. I nie 
ukrywam, że ja byłem zwolennikiem tego, aby w miejsce biblioteki, powstało tam z 
prawdziwego zdarzenia centrum aktywności lokalnej, które mogłoby się stać takim 
wzorcowym miejscem realizacji projektów kulturalnych i społecznych, które by w 
dużo większym stopniu odpowiadało zapotrzebowaniu lokalnemu, niż sama filia 
biblioteczna. Pamiętajmy, że biblioteki jednak działają na ustawie dotyczącej 
bibliotek, one mają jednak pewne ograniczenia. To nie są domy kultury jednak, to 
są wypożyczalnie i czytelnie książek i w jakimś ograniczonym zakresie, także inne 
działania, więc trzeba mieć tego świadomość. No, ale spotkaliśmy się ze 
zdecydowanym, negatywnym stanowiskiem dotyczącym tego pomysłu, więc 
zaprzestaliśmy dyskusji na ten temat i została przywrócona koncepcja utrzymania 
biblioteki i dyskusja na ten temat została zakończona. Więc chcę raz jeszcze 
zapewnić Państwa, że ta biblioteka nad Odrą pozostaje. Ta biblioteka, która jest w 
tej chwili na Wrzosowym Wzgórzu, w tej chwili jeszcze cały czas jako takie miejsce 
zastępcze tej biblioteki na dole, chcemy, żeby powstała jako nowa filia, nowe 
miejsce, bo może warto wiedzieć, że tutaj Pan Matecki mówi o tym, że to jest okno 
na świat dla mieszkańców dzielnicy i to jest prawda, ale trzeba mieć świadomość że 
po w dziesiątkach lat funkcjonowania tamtej filii tam było zaledwie 300 czytelników. 
Tutaj na Wrzosowym Wzgórzu już zapisanych, po niespełna roku, ponad 600 i 
zainteresowanie wielokrotnie większe niż w tej starej części osiedla. To oczywiście 
niczego nie zmienia, ale trzeba mieć też tego świadomość, że to, o czym wspomniała 
Pani Przewodnicząca, że trzeba popracować nad tematem czytelnictwa w tej 
dzielnicy, to jest fakt. Pani Radna Łongiewskia-Wijas pytała o program 
restrukturyzacji. Rzeczywiście ten program restrukturyzacji przez Pana Dyrektora 
Marcinowskiego został przygotowany, przedstawiony i on jest wewnętrznym 
dokumentem biblioteki, konsultowanym jakimś takim punktem odniesienia do 
naszych działań, ale to nie jest Biblia, z którą my musimy z każdym zdaniem się 
zgadzać. To jest pewien plan, który ulega modyfikacjom i tutaj właśnie w tym 
zakresie nastąpiła ta modyfikacja. Pan Dyrektor ma prawo oceniać, które filie są 
bardzo efektywne, a które są mniej efektywne i takiej oceny dokonywał, ale myśmy 
także dokonali oceny jakby wartości społecznej tej placówki i na Kolegium 
Prezydenckim zapadła decyzja o tym, że ta biblioteka pozostaje. Proszę Państwa, 
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właściwie mógłbym jeszcze więcej na ten temat mówić. Nie chcę tutaj już 
przedłużać. Wydaje mi się, że wszystkie karty zostały położone, natomiast radnych 
PiS prosiłbym o to, żeby naprawdę robili mniej polityki i bardziej wsłuchiwali się w 
argumenty.

M. Ussarz – zgodnie z deklaracją, niestety Pan Prezydent Soska powiedział pół roku 
do roku, a miało być w najbliższych dniach zlecone wykonanie, a więc zgłaszam 
wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy.

U. Pańka – zgłosiła wniosek przeciwny.

za - 10 przeciw - 20 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty.

E. Łongiewska-Wijas – Pani Przewodnicząca ja nie dostałam odpowiedzi na pytanie.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - za późno jesteśmy w trakcie głosowania.

E. Łongiewska Wijas - Panie Prezydencie zadałam pytanie w jakiej perspektywie 
czasowej filia pozostanie? Filia 46, bo na dzień dzisiejszy mówimy, że jest biblioteka, 
ale ja chce wiedzieć czy to jest perspektywa roku, dwóch, pięciu lat. Bardzo proszę o 
odpowiedź.

K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin - nie ma planu likwidacji filii nr 46. 
Nie wiem, jakiej perspektywie. Na czas nieoznaczony.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 86/21

za – 20 przeciw - 3 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia 
zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz 
ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie. Uchwała Nr XXVIII/812/21 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

87/21 - przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023”

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

R. Lewandowski – ja bym chciał zabrać głos w tej sprawie, na początku taki krótki 
wstęp. To jest zadanie ustawowe dotyczące przemocy w rodzinie. Tak szczerze 
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mówiąc ja uważam, że to jest takie znęcanie się nad rodziną, ponieważ ta przemoc 
zdecydowanie większa jest w telewizji w internecie i na ulicach, chociażby. Ale, 
odnosząc się merytorycznie do tych zapisów, które zostały zaprezentowane, w pkt 1 
tam, gdzie jest definicja rodziny i są wymienione najczęstsze formy przemocy, do 
których zaliczamy przemoc fizyczną, przemoc psychiczną i przemoc seksualną. Ja 
chciałbym zwrócić uwagę w zakresie przemocy psychicznej, że chyba tam jest taki 
błąd, który źle się czyta, bo pisze w nawiasie wyśmiewanie poglądów, religii, 
narzucanie własnych sądów, i tak dalej. Uważam, że to należałoby poprawić. Nie 
powiem jak, bo niech to autorzy poprawią, ale jak się wczytają, to widzą, że to jest 
coś nie tak. Na końcu w tym zakresie przemocy psychicznej chciałem powiedzieć, że 
jest wyszczególniona taka przemoc jak domaganie się posłuszeństwa. No proszę 
Państwa moim zdaniem na sprawy związane z przemocą w rodzinie także trzeba 
popatrzeć z punktu widzenia procesów jakie zachodzą w rodzinie. W rodzinie nie 
tylko zachodzi przemoc, ale także i miłość i wyszczególnianie jako domaganie się 
posłuszeństwa no to patrząc z punktu widzenia procesu wychowawczego, to moim 
zdaniem w ogóle nie pasuje. Bo jak wychowywać dzieci, nie mówiąc o 
posłuszeństwie. Jakiekolwiek prawo, które i my stanowimy jest także nakazem do 
posłuszeństwa, czyli uważam, że taki zapis w ogóle nie powinien mieć miejsca. 
Jeżeli chodzi o przemoc seksualną, no to uważam, że nie powinien mieć miejsca 
zapis, który mówi o demonstrowaniu zazdrości. Nawet jak ktoś demonstruje 
zazdrość, to nawet jest to bardzo piękne czasami. I wyśmiewanie zachowań 
seksualnych kobiety - równie dobrze można byłoby napisać także albo dodać i 
mężczyzny. Uważam, że niektóre z tych zapisów, ja tylko niektóre przytoczyłem, one 
zbyt głęboko idą ingerują w intymność rodziny. Dlatego w tych trzech przypadkach, 
o których powiedziałem, ja bym prosił zespół, który się tym zajmował i to napisał, 
żeby się zastanowił i po prostu zmienił.

U. Pańka – ja wiem, że jesteśmy bardzo wszyscy zmęczeni i dosyć długo dzisiejsza 
sesja trwa, choć każdy uważał, że to będzie bardzo krótka sesja, niemniej chciałam 
Panu Dyrektorowi Kowalskiemu bardzo podziękować za przygotowanie tego 
programu, za pokazanie trzyletniej perspektywy. Chciałam powiedzieć, że my jako 
radni, przynajmniej ja będę bardzo Pana wspierała w tym czasie, kiedy za nami jest 
rok pandemii, w której to w bardzo małych przestrzeniach, rodziny bardzo dobrze 
funkcjonujące wcześniej sobie nie radziły. Przemoc zarówno fizyczna, psychiczna, 
ekonomiczna, seksualna wzmocniła się strasznie. I ja muszę Państwu powiedzieć, że 
bardzo potrzebna jest pomoc tym rodzinom. I myślę Panie Prezydencie, że 
powinniśmy w ogóle zwiększyć ilość pieniędzy na funkcjonowanie tego Wydziału i 
wesprzeć rodziny miasta Szczecin w ich potrzebach, wspólnie tutaj koordynując 
oczywiście z działaniami Wydziału Edukacji, który zresztą Panu Prezydentowi Sosce 
również podlega, bo jednak najsłabszym ogniwem w rodzinie jest dziecko, potem 
kobieta. I tutaj pewnie Pan Dyrektor Kowalski mógłby nam statystyki podać, one są 
przerażające. Ja bym proponowała, żeby ci z Państwa, którzy widzą rodzinę jako tą 
najmniejszą komórkę miłującą się, wspierającą się, żeby jednak nie tylko na takiej 
wierze się opierali, tylko po prostu na faktach. Są opracowane przez bardzo 
niezależne uczelnie, dane statystyczne, poza nami politykami czy samorządowcami i 
one są zatrważające. Więc chwytanie się, tu jakiś zwrotów, że dziecko ma być 
posłuszne rodzicowi i rodzic ma szanować dziecko, a dziecko ma szanować rodzica i 
miłość ma być po prostu między nimi i szacunek ma być każdego z nas. Ja jako 
nauczyciel nie wyobrażam sobie faktu że, mam młodsze dziecko, ode mnie ileś tam 
lat i wykorzystuję swoją wiedzę, doświadczenie, pozycję do tego, żeby wymuszać 
posłuszeństwo. Nie, jesteśmy w XXI wieku, pilnujmy, wspierajmy dzieci i starajmy 
się patrzyć co one w tym internecie widzą, bo tam jest tworzony drugi równoległy 
świat. Świat, który potem dzieci przenoszą na rzeczywistość. Proszę się 
zainteresować tym, ile dzieci podejmuje próby samobójcze, w jakich stanach 
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depresyjnych są dzieci. Więc, Panie Dyrektorze, może Pan na mnie liczyć również 
jako wieloletniego pedagoga. I dziękuję za przygotowanie tego programu, dzisiejszej 
uchwały i ja oczywiście ją poprę i myślę że może Pan liczyć na nasze wsparcie.

B. Baran - podobnie jak Pani Urszula Pańka, chcę podziękować bardzo twórcom 
tego programu i dziwię się, że są wątpliwości typu, które zgłasza Radny Roman 
Lewandowski takich definicyjnych nazw, czym jest rodzina, czym jest przemoc. Nie 
wiem jaką ma intencję Pan Radny w kwestiach mówiąc np. to, że przemocą jest 
wymuszanie czy domaganie się posłuszeństwa. To jest bardzo różnie rozumiane. 
Policjanci pałujący kobiety na ulicach, właśnie dokładnie to stosują, oni domagają 
się posłuszeństwa i pałują kobiety, bo nie chcą się rozejść te kobiety.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 87/21

za – 26 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023”. Uchwała Nr XXVIII/813/21 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

88/21 - udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Wojciech Wnuk – Geodeta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do 
protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

M. Pawlicki - uważam, że warto tutaj zaznaczyć, że w projekcie bierze udział 18
powiatów, 3 miasta na prawach powiatów, Województwo Zachodniopomorskie jako 
partnerzy projektu, ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę tutaj, bo często 
ten zarzut pada, budżet państwa, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości również 
pozytywnie zaopiniował to i również w znacznym stopniu partycypuje w tym 
projekcie. Oczywiście klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości za projektami 
dofinansowania z budżetu państwa będzie głosował na tak, ale marzy mi się w 
przyszłości, żeby jednak miasto nie wykorzystywało np. SKM do walk politycznych, 
do celów politycznych, co mamy teraz. Marzy mi się, żeby jednak faktycznie w 
samorządzie było mniej polityki i mniej apelów do rządu, ale więcej pracy 
merytorycznej.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 88/21

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Uchwała Nr XXVIII/814/21 
stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

89/21 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 89/21

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała Nr 
XXVIII/815/21 stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

90/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –
Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 90/21

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XXVIII/816/21 stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

91/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko –
E. Plater – kościół 2” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 91/21
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za – 29 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXVIII/817/21 stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

92/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin
Port 3” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu.

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 92/21

za – 29 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXVIII/818/21 stanowi załącznik nr 46 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

93/21 - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać 
Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana 

Krygiera w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Jarosław Bondar – Architekt Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do 
protokołu.

Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

E. Łongiewska-Wijas – Dziękuję bardzo, Panie architekcie, krótkie trzy postulaty i 
prosiłabym o potwierdzenie, że będzie po myśli. Pierwsze, to chciałabym uzyskać 
zapewnienie, że najbliższy budżet obywatelski będzie realizował, w tym właściwym 
porządku obiekty, pomniki czy inne tego rodzaju formy, które miałby się znaleźć 
przestrzeni publicznej, czyli nie tak jak jest w tej chwili. Mianowicie wniosek do 
SBO, a dopiero później Rada Miasta jest przed faktem dokonanym stawiana. Tylko 
odwrotnie, najpierw uchwała intencyjna czy warunkowa Rady Miasta, a dopiero 
później z załączeniem właśnie tej uchwały wniosek do SBO, to jest pierwsze. Druga 
rzecz, wnioskodawca do SBO jeśli wnioskuje o tego rodzaju obiekty, nie może 
określać kształtu, materiału, jakiegoś wyrazu artystycznego dotyczącego obiektu, to 
należy pozostawić do konwencji artysty. Wnioskodawca co najwyżej może wskazać, 
kogo, jakie zdarzenie, jakie zjawisko, jaką osobę chciałby uczcić. Czyjej pamięci 



66

chciałby obiekt dedykować i to powinno być przedmiotem SBO, a nie, bo przecież 
wnioskodawcy nie muszą się tutaj wykazać jakimiś papierami czy doświadczeniem,
dorobkiem. To jest bardzo ryzykowne w ten sposób traktować, tak odważnie 
przestrzeń publiczną, żeby oddawać ją, może się tak zdarzyć, że w przypadkowe 
ręce. I ostatnia rzecz, postulowałabym jednak, bo to już Komisje Kultury 
potwierdzają nam, o jakieś większe zaangażowanie służb odpowiedzialnych za tę 
sferę przestrzeni publicznej i zasilenie swoją kompetencją, wiedzą, doświadczeniem 
tego pionu BDO dlatego, że na tym odcinku ewidentnie widać, że brakuje 
kompetencji w tym pionie i naprawdę przydałoby się, że tak jak Państwo w Biurze 
Dialogu Obywatelskiego dosyć gruntownie weryfikują wnioski, zmieniają kosztorysy, 
odrzucają niektóre rzeczy, można się odwoływać, a z kolei jeśli chodzi o kwestie 
sztuki w przestrzeni publicznej, to po prostu temat leży. Jest mylone, ktoś składa 
wniosek o instalację artystyczną, potem żongluje sobie terminologią, że to pomnik 
po prostu poplątanie z połączeniem i obawiam się, że po prostu będzie to, w jakiś 
sposób wyśmiewane. I szkoda byłoby, gdybyśmy mając takie wspaniałe służby w 
Urzędzie Miasta, gdyby Państwo jakoś nie współpracowali międzywydziałowo. Warto 
byłoby nie dopuszczać do takich sytuacji. I to są moje trzy postulaty. Szerzej 
omawialiśmy to na komisji, Pan architekt, myślę tutaj jest w temacie nie muszę 
tutaj jakby się wgłębiać, myślę że porozumienie między nami jest, ale chciałabym 
jakby uzyskać to potwierdzenie, że w tym kierunku będą szły prace tutaj na sesji 
dziękuję.

J. Bondar - Architekt Miasta - ponieważ były trzy pytania, pozwolę sobie na trzy
zdania i jedno zdanie do każdego pytania. Kwestie były rzeczywiście w pełni 
omówione na posiedzeniu Komisji Kultury w dniu wczorajszym. Oczywiście taka 
deklaracja z mojej strony, jeżeli chodzi o regulamin przyszły SBO nie może paść. 
Tutaj potwierdzam, że te intencje są zgodne. Widzimy tutaj pewną niezręczność tej 
sytuacji, kiedy Państwo głosujecie uchwałę po przesądzeniu mieszkańców, 
próbujemy od strony prawnej lepiej to zorganizować, ale naprawdę jest to w tej 
chwili w etapie opracowania i taka deklaracja, że tak będzie na tym etapie nie może 
paść. Natomiast staramy się, żeby poprawić tą sytuację, która obecnie istnieje. I 
teraz sposób i możliwość ingerencji we wniosek. Oczywiście i Biuro Dialogu 
Obywatelskiego i wydziały merytoryczne współpracują z wnioskodawcą, jeżeli 
wnioskodawca ma taką wolę. Natomiast też ideą tutaj jest, że jednak te wnioski są 
zgłaszane przez mieszkańców i też ten zakres możliwej ingerencji we wniosek jest 
dość ograniczony. Ostatecznie ten wniosek właśnie w tej formie, tak jak mieszkańcy 
wyrażają wolę, jest dalej poddawany głosowaniu. Oczywiście Biuro Architekta 
Miasta i inne wydziały uczestniczą w opiniowaniu tych wniosków i Biuro Architekta 
Miasta uczestniczyło w opiniowaniu też tego wniosku i wszystkie te główne uwagi, 
które trzeba było na tym etapie wypowiedzieć zostały wypowiedziane. Między innymi 
z tych uwag wynika właściwe pokierowanie procedury tego wniosku, czyli uchwała o 
wzniesieniu pomnika. Teraz jeszcze tylko zasilenie kompetencyjne Biura Dialogu 
Obywatelskiego. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Także tutaj jest pełna wymiana 
informacji, niemniej ten regulamin SBO głównie powstaje w Biurze Dialogu 
Obywatelskiego i tam teraz jest również przygotowany.

P. Bartnik – ja bardzo krótko spróbuję. Myśmy o tym rozmawiali na Komisji 
Kultury, tak jak to już było podkreślone i o tym pomniku, ale w szerszym 
kontekście, o tym SBO i o tych pomnikach i to wszystko nie jest łatwe do 
połączenia. Życie w ogóle nie jest łatwe, żeby połączyć, a co dopiero, to co się komu 
podoba, artystycznie z emocjami tych, którzy zgłaszają takie wnioski. To jest tak 
skomplikowany proces, że chwała temu, któremu uda się to wszystko pogodzić albo 
opisać to w ogóle w jakimś procesie postępowania. Moim zdaniem jest to do końca 
niemożliwe, tylko jakaś dobra wola da szansę jakiegoś kompromisu między tymi 
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emocjami wnioskodawców, a stroną artystyczną. Tak moim zdaniem trzeba godzić i 
nie zawsze, to się tak udaje. To też o tym trzeba pamiętać, ale tak przy sposobności 
to Państwo pozwolicie, że ja jedno zdanie, które mi tam leży na żołądku. Myśmy 
wydali wiele set milionów złotych na największą inwestycję miasta, odkąd ja 
pamiętam, czyli na Stadion Pogoni. Piłka nożna nie jest teraz teatrem, piłka nożna 
to jest teraz biznes. Tam chłopaki zarabiają spore pieniądze, a prezesi jeszcze 
większe dywidendy i chodziło mi po głowie coś takiego, żeby na tym stadionie 
zorganizować muzeum sportu. Pogoń Szczecin, to jest wizerunek naszego miasta i 
łaziłem za tym i miałem dookoła siebie różnych dawnych piłkarzy i dawnych 
działaczy tego klubu. Nie było to łatwe, muszę Państwu powiedzieć i było nawet 
częściowo przykre, żeby rozmawiać z Panem Prezesem i jego współpracownikami 
m.in. tymi, którzy zorganizowali tą całą akcję zbierania podpisów pod tym, żeby ten 
pomnik budować. Ja jestem za tym pomnikiem, od razu powiem i tak zagłosuje i 
tak bym zawsze zagłosował, ale chciałem po prostu wyrazić swoją, nawet nie 
zastrzeżenia do Pana Prezesa klubu, ale zastrzeżenie do miasta Szczecina, 
Prezydenta Szczecina, który mnie z tym wszystkim zostawił samotnie. I nawet nie że 
się skarżę tylko Panie Prezydencie, takie pieniądze poszły, a ja zostałem tam jako 
Paweł Bartnik, który tam sobie chodził, a kiedy ja powiedziałem, że jest propozycja, 
żeby tam miasto może podpisało się pod taką umową, bo tam był taki problem 
własności tych różnych pamiątek po Pogoni, to Prezydent Miasta powiedział, że to 
go nie interesuje w ogóle. Nie miałem szansy do tej pory tego powiedzieć, to 
powiedziałem to teraz, przepraszam Państwa, bo wiem że to nie na temat, ale w 
okolicach Pogoni.

D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta - Postaram się bardzo krótko odnieść 
do tych trzech wątpliwości zgłoszonych przez Panią Łongiewską-Wijas. W czasie 
spotkań na komisjach, przystąpiliśmy do projektu zmiany uchwały dotyczącej 
szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Najbliższa edycja musi, ze względów 
czasowych, odbyć się na dotychczasowych zasadach, ale kolejna będzie już miała 
miejsce na zasadach nowych. Mogę złożyć deklarację ze swojej strony to, co zresztą 
też na komisjach wyraźnie podnosiłem, że ja osobiście będę zachęcał Państwa 
Radnych do tego, abyśmy zmienili możliwość zgłaszania projektów pomnikowych do 
SBO właśnie w taki sposób o jakim była tutaj mowa. To jest kompetencja Rady 
Miasta, Państwa Radnych o tym, żeby podjąć decyzję o wzniesieniu pomnika. I teraz 
w sytuacji, w której najpierw dochodzi do głosowania w ramach budżetu 
obywatelskiego, a Państwo jesteście stawiani trochę już po post factum przed 
koniecznością de facto, chcąc uszanować głos mieszkańców podjęcia tej uchwały, to 
nie jest właściwa procedura. Procedura powinna być odwrócona, to znaczy 
pierwotnie ktoś, kto nosi się z zamiarem stworzenia takiego montażu finansowego, 
poprzez SBO dla projektu pomnikowego powinien wystąpić poprzez Państwa jako 
Radnych albo z inicjatywy mieszkańców z projektem uchwały i uzyskać Państwa 
Radnych zgodę na wzniesienie takiego pomnika. A następnie może rozważyć w 
ramach choćby Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego znalezienia odpowiednich
środków na jego realizację. Taka kolejność jest zgodna z duchem zapisów 
ustawowych i do takiej będę też namawiał abyśmy właśnie w taką stronę zmienili 
uchwałę. Uważam, że to jest najbardziej uczciwe postawienie sprawy, a zarazem też 
uszanowanie kompetencji Państwa Radnych w tym zakresie. To jest Państwa
wyłączna kompetencja. Druga sprawa czy wnioskodawca może określać.
Wnioskodawca oczywiście może określać formę, może określać różne elementy tego, 
co jest projektem SBO, bo przypomnę wszystkim nam, że to na ten konkretny
pomysł, na ten konkretny opis, na tę konkretną wizję tego pomnika w tym wypadku 
oddawali głos mieszkańcy. Ta konkretna wizja była doprecyzowana, o niej mówił
przed chwilą Pan Architekt Miasta i z drugiej strony ja cieszę się też, że 
wnioskodawcy, tutaj w tym wypadku są w takim dialogu z nami jako miastem, i 
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zależy im też na jak najlepszej jakości tego upamiętnienia pomnikowego. Właśnie 
dlatego konkurs i to jest jakby odpowiedź na trzecie z pytań. To nie jest kwestia 
braku kompetencji w Biurze Dialogu Obywatelskiego. Biuro Dialogu Obywatelskiego 
jest właściwą komórką do prowadzenia procedur konsultacyjnych. Natomiast to, 
żeby ocenić jakość, także inne uwarunkowania dotyczące różnych projektów, temu 
służy współpraca z pozostałymi jednostkami merytorycznymi miasta. W tym również 
z Biurem Architekta Miasta i z Panem architektem bezpośrednio. I ta współpraca w 
mojej ocenie funkcjonuje naprawdę dobrze. Myślę, że wkład Pana Architekta też na 
tym etapie realizacyjnym, później tego projektu i dialogowanie z wnioskodawcami, 
żeby jak najlepszą formę nadać temu poprzez konkurs właśnie i wyłonienie 
najlepszej estetycznie również formy tego pomnika, to jest to, co możemy w tym 
momencie niewątpliwie zrobić. Jesteśmy pomni różnych doświadczeń i wiemy chyba 
nie musimy się do tego przekonywać, że formuła konkursowa w takich wypadkach 
jest formułą optymalną. My też będziemy, mam nadzieję skutecznie, do niej w 
przyszłości w różnych projektach zachęcać. Także chciałem tylko to podkreślić,
uzupełniając właściwie wypowiedź Pana Architekta.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 93/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim 
otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXVIII/819/21 stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

94/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

M. Pawlicki – bez wprowadzenia, samo tylko pytanie mam. Przeczytałem tą uchwałę 
oczywiście i tak troszeczkę nie spełnia moich podstawowych wymogów co do 
uchwał, bo jest niedopracowana i mam pytanie. No cieszy z jednej strony, że w 
końcu koalicja rządząca odchodzi od antyklerykalizmu, tutaj dotacje są 200 000 zł. 
To jest Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą na Bogurodzicy, ale z 
racji tego, że w uchwale brakuje szczegółowej informacji prosiłbym o jakieś bardziej 
merytoryczne i wnikliwe informacje co będzie w tej parafii robione.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - rozumiem, tylko bardzo proszę się 
powstrzymać od uogólnień o jakimś antyklerykalizmie, bo nasze miasto naprawdę 
finansowało remonty wielu kościołów, jako naszych zabytków.
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Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków - Szanowni Państwo Radni, ja
bym chciał doprecyzować, bo rzeczywiście w tych tytułach może jest takie ogólne 
sformułowanie zawsze, natomiast później w sentencji tych uchwał pojawia się za 
każdym razem zakres, który jest dofinansowany, pojawia się kwota precyzyjnie 
wymieniona i pojawia się beneficjent, który jest adresatem tej dotacji. W przypadku 
akurat tego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa wyraźnie jest tam napisane, 
że dotacja dotyczy kontynuacji prac remontowo-konserwatorskich przy masywie
wieżowym. No też ciężko byłoby przepisywać zakres rzeczowy wynikający z 
kosztorysu. To jest takie pewne hasło. Jest to dokument prawny, który siłą rzeczy
jest syntetyczny, więc, potwierdzając chodzi o kontynuację prac przy wymianie 
pokrycia wieży jak również remoncie więźby dachowej hełmu wieżowego.

M. Biskupski - ja w kontekście uchwał dotyczących przyznania dotacji celowej 
parafiom rzymskokatolickim, w ogóle parafiom. Ja mam przed sobą Tweeta z profilu 
Episkopat News z 19 kwietnia, który brzmi następująco: „Idź, sprzedaj wszystko co 
masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź ze 
mną” więc być może te wnioski o dotacje celowe są już nieaktualne, w związku z 
tym Tweetem.

P. Bartnik - ja chciałem powiedzieć, że my mówimy o zabytkach, które znajdują się 
w mieście Szczecinie. O budynkach zabytkowych, które wymagają wsparcia przy 
remoncie. Tak to się złożyło w Europie chrześcijańskiej, a nawet szerzej w świecie 
chrześcijańskim, a nawet nie tylko chrześcijańskim, że świątynie, bo niekoniecznie 
katolickie czy chrześcijańskie są na ogół zabytkami i stąd przez wiele lat, ale także 
obecnie pieniądze, które są przekazywane na ratowanie zabytków, są przekazywane 
na obiekty sakralne. I moim zdaniem nie ma się co temu dziwić, tak było i tak jest i 
tak moim zdaniem będzie. Oprócz tych obiektów Pan Konserwator Zabytków 
zaproponował nam, a myśmy to przyjęli na dwóch komisjach ażeby także inne 
obiekty, które też mają taki charakter i są wciągnięte w dokumentację 
konserwatorską, żeby też znalazły pomoc finansową, no i myśmy to zaakceptowali. 
Ta lista jest ogromna. Przeanalizowaliśmy to na tych dwóch długich dosyć 
komisjach i żeśmy te Pana konserwatora propozycje zatwierdzili. A teraz, jeszcze na 
końcu powiem coś co, nie chcę żeby to prześmiesznie zabrzmiało, bo ja oczywiście 
też wywodzę się z rodziny chrześcijańskiej, katolickiej. Moja mama, mój tata, moja 
siostra, moja żona, moja córka itd. jesteśmy z tych korzeni, nie tylko Wy, my też, ale 
akurat tak się złożyło, że remontując ten kościół, akurat ten kościół też 
remontujemy coś, co było ważne w historii Szczecina, a mianowicie garnizonowość 
jego. To był kościół garnizonowy przed wojną, a naprzeciwko niego na Wojciecha 1, 
w budynku wyremontowanym przez miasto Szczecin 30 lat temu, piękna kamienica, 
był dom publiczny dla tych żołnierzy, którzy chodzili zdaje się do protestanckiego 
wtedy kościoła. Więc miasto, jeżeli chodzi o wojsko, o garnizon, sporo robiło i robi 
dla tej historii.

P. Słowik – ja chciałbym zauważyć, przede wszystkim żebyśmy uświadomili sobie o 
kwotach. W latach 2010-2020, czyli przez całą poprzednią dekadę z budżetu miasta 
15 milionów zostało przeznaczone na prace konserwatorskie. 15 000 000, z których 
80%, prawie 12 000 000 przeznaczyliśmy tylko i wyłącznie na obiekty sakralne, na 
kościoły, różnych parafii, w większości rzymsko-katolickie, ale głównie na kościoły.
W tej chwili przeznaczamy kwotę całościową prawie 2 000 000. 1 700 000 zł na 
prace konserwatorskie i cały czas odsetek jak przeznaczamy na kościoły, jest po 
prostu większością tej kwoty. W tej chwili to 55%, prawie 1 000 000 zł, a z tymi 
uchwałami, które za chwilę będziemy głosować, przekazujemy na obiekty kościelne.
I rozumiem ujęcie historyczne. Rozumiem, że to zabytki, nie tylko można powiedzieć 
religijne, ale należące ogólnie do kultury, do społeczeństwa. Ważne z punktu 
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widzenia i społeczności i architektury i krajobrazu, ale różnica jest taka, że te 
obiekty mają swojego właściciela. Właściciela, którym jest, myślę jedna z 
najbogatszych instytucji, jeśli mówimy o jakiś instytucjach na świecie, na pewno 
jedna z bogatszych w Polsce, która obraca co roku 17 000 000 000 zł. Jestem 
przekonany, że ta instytucja może sama z własnych środków zadbać o te obiekty. 
Mamy za to ogromną listę, bo ponad 3000 obiektów wpisanych do Gminnego 
Rejestru Zabytków. Większość tych obiektów, to nie są kościoły, to są kamienice, to 
są budynki historyczne, które często wymagają remontów i napraw. Dochodzimy do 
sytuacji, jak chociażby na Niebuszewie, gdzie kamienice trzeba wyburzać, bo nie 
zostały wyremontowane. Przeznaczajmy środki na obiekty publiczne, na obiekty 
należące do miasta, przede wszystkim, a nie do obcej instytucji. Biorąc pod uwagę 
to, że przez ostatnie 10 lat, 80% środków przeznaczaliśmy tylko i wyłącznie na 
kościoły chciałbym, żebyśmy przez następne lata, środki na ochronę 
konserwatorską, przeznaczone na konserwację obiektu, przeznaczali tylko i 
wyłącznie na budynki, które akurat sakralne nie są. Jestem przekonany, że 
instytucja, która posiada taką imponującą ilość nieruchomości i tak imponujący 
majątek, jest w stanie sama o to zadbać, tym bardziej, że jak spojrzymy, na te 
obiekty, które będziemy głosować w tych uchwałach, to nie są obiekty, które 
rozpadają się, które popadają w ruinę, to nie są obiekty, które trzeba będzie za 
chwilę rozebrać, a jak wiemy w mieście jest bardzo dużo budynków, które rozebrać 
niestety będzie trzeba, bo tak zakłada plan przewidziany, bo zabrakło środków, bo 
gdzieś te środki zostały inaczej rozdysponowane. Dlatego ja apeluję o to, żebyśmy 
jednak, przeznaczali te pieniądze, tam, gdzie one są potrzebne, tam gdzie jest 
własność miasta, a nie innej jakiejś instytucji, a w tym wypadku instytucji, która od 
miasta dostała bardzo, bardzo dużo. Jak widać cały czas dostaje, dlatego zagłosuję 
przeciw wszystkim tym uchwałom, które decydują o przyznaniu pieniędzy dla 
obiektów sakralnych. I mam nadzieję, że w następnych uchwałach o rozdawaniu 
środków, będziemy przede wszystkim tylko i wyłącznie finansowali, obiekty, które 
sakralne nie są. Ci, którzy mogą sami o nie zadbają, nie potrzeba im dodatkowych 
środków z budżetu miasta, z budżetu podatników.

L. Duklanowski – Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, którzy
uczestniczycie w tej sesji rady. Oczywiście zgadzam się z głosem kolegi Pawła 
Bartnika, głos rozsądku, który nie ma zacietrzewienia, który mówi wyraźnie o tym, 
tak samo, ja mówię są to zabytki. Jeżeli ktoś czuje się Europejczykiem i nie wie, że 
Europa ma korzenie chrześcijańskie. Jeżeli ktoś uważa, że każdemu można dać 
wsparcie, tylko broń Boże, nie tym zabytkom, które są zabytkami kultury 
chrześcijańskiej, które naprawdę służą większości mieszkańców Szczecina. Myślę, 
że niepotrzebnie tutaj, dwaj radni w dziwny sposób się zachowują, uważają, że broń 
Boże nie wolno wspierać tych zabytków. Przecież Kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, jest wybudowany w wyjątkowej technologii. Jest to nowatorska technologia 
z początku dwudziestego wieku, lana takim betonem w sposób nowatorski i jest to 
piękny obiekt. Naprawdę jeżeli kogoś to drażni, to trudno. Natomiast niech patrzy 
przez pryzmat nie, że jest to obiekt sakralny, tylko, że jest to obiekt zabytkowy. 
Myślę, że tego się Panowie powinniście nauczyć i przyzwyczaić, że żyjecie w Polsce, 
gdzie ta tradycja chrześcijańska i przywiązanie do kościoła katolickiego, czy innych 
kościołów jest naprawdę duże i po prostu byliśmy zawsze państwem i narodem, 
który był otwarty na różne poglądy, na różne religie. Myślę, że tutaj, nie ma co 
tworzyć jakiś tam wojen religijnych i przeciwko wsparciu dla obiektów takich i 
czekać aż one będą się rozsypywać. Uważam, że tutaj działanie miasta jest słuszne, 
należy po prostu obiekty zabytkowe Szczecina, których tak dużo tu nie ma, w 
sposób sensowny i w sposób taki zorganizowany wspierać, żeby nie ulegały 
degradacji. Oczywiście będę głosował za tymi wszystkimi projektami, które zawierają 
wsparcie finansowe dla tych obiektów wymienionych w poszczególnych uchwałach.



71

R. Stankiewicz – powiem tak, że wsłuchując się w te głosy powiedzmy jedne 
rozsądku, jedne krytyki, no każdy ma prawo do wiary, do ideologii lub jej braku, ale 
ja powiem szczerze, że jako Szczecinianin, nie zamieniłbym naszego miasta na 
żadne inne ze względu na jego wyjątkową tolerancyjność i kosmopolityczność. 
Zawsze to podkreślam, jestem z tego dumny, uważam, że nie ma drugiego takiego 
miasta w Polsce, o takiej specyfice kulturowej, a też duchowej. Ciekawostką 
historyczną jest, że Szczecin był strasznie zdruzgotany, prawie w 70% i należał do 
jednych z najbardziej zniszczonych miast trzeciej rzeszy, ale o dziwo kościoły ostały 
się w świetnym stanie oprócz Bazyliki Katedralnej. I to daje też do myślenia i tych 
kościołów wcale nie ubywa w Szczecinie, tylko przybywa, więc tendencja jest 
pozytywna, duchowa, ale powiem szczerze tak, że mi brakuje ze względu na naszą 
wielokulturowość np. więcej cerkwi. Dramatem jest to, że nie przetrwała wojny 
synagoga. Nawiążę do Radnego Marcina Biskupskiego. Zresztą, ja mówiłem już mu 
na komisji, że ma piękne nazwisko, tak uduchowione, z kolei Pan Przemek, to rano 
bardzo lubię, posłuchać słowików, a tu takie głosy jakieś ponad nami ciemne, 
burzowe jakieś. Piękną sentencję przeczytał Pan Marcin, ja mówię tu bez sarkazmu. 
No też, gdybym miał, to bym oddał wszystkie pieniądze na te zabytki, na tą więźbę, 
na ten hełm na tym kościele, ale nie mam. Jestem skromnym radnym i nawet jak 
bym każdą dietę oddawał, to nic z tego nie będzie, więc może tak podchodźmy do 
sprawy ponad tymi duchowymi, ideologicznymi podziałami religijnymi. Dzisiaj taki
dzień, że piękną uchwałę uchwaliliśmy, jeśli chodzi o park i tym szalom pokój nam 
wszystkim, tak bym zakończył i niema co żałować pieniędzy na takie piękne przede 
wszystkim zabytki, ja też i myślę, że są to duchowe i materialne, nasze dobra 
narodowe, szczecińskie.

Michał Dembowski – Miejski Konserwator Zabytków - sądziłem, że te zabytki jakoś 
tak łączą niż dzielą i tylko chciałem zwrócić uwagę na tematy proceduralne i 
prawne. Państwo Radni przyjęli pod koniec zeszłego roku zmienione zasady 
przyznawania dotacji na prace konserwatorskie i tam nie ma żadnego kryterium, 
które pozwala różnicować podmioty ubiegające się o taką dotację, a w szczególności 
badać ich sytuację czy status majątkowy. Jedynym kryterium, takim wejściowym 
formalnym, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków jest fakt objęcia danego 
obiektu ochroną konserwatorską i fakt kwalifikowalności kosztów i to przede 
wszystkim jest badane. Natomiast pozostałe kryteria oceny, to jest ocena 
merytoryczna zasadności przeprowadzenia takich prac związana z rangą takiego 
zabytku, wartością jego i ze stanem zachowania przede wszystkim. Natomiast, to co 
przytoczył też Pan Radny Słowik też chciałbym zwrócić uwagę, że do 2017 roku o 
taką dotację mogły ubiegać się tylko i wyłącznie obiekty wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków, a patrząc na strukturę rejestru zabytków, to rzeczywiście dużą 
część stanowią obiekty sakralne. Natomiast dopiero po 2017 roku ta sytuacja się 
zmieniła, gdzie przepisy dopuszczają również udzielenie dotacji na prace przy 
obiektach z gminnej ewidencji zabytków. Stąd ta ilość rzeczywiście tam się 
zwielokrotniła i weszły również te obiekty o charakterze przede wszystkim 
mieszkalnym, świeckim.

D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta - ja bardzo krótko w takim razie, bo 
w zasadzie Pan Konserwator powiedział kilka wątków, które ja chciałem także 
poruszyć. Chciałbym, żebyśmy wszyscy, bo myślę, że wszystkich Państwa łączy 
przekonanie, o zasadności finansowania zabytków, bo one tworzą dziedzictwo 
kulturowe tego miejsca, są artefaktami naszej historii. I myślę, że akurat w takim 
obszarze wiele jest tego, co łączy rzeczywiście. Prostym rozwiązaniem na przyszłość 
będzie troska Państwa Radnych, także o to, aby większe środki trafiały na 
konserwację zabytków. Myślę, że wszyscy moglibyśmy w tym mieć swój udział, ale 
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druga rzecz zupełnie już mówiąc tak wprost, do tych uchwał, tego całego 
konglomeratu uchwał, bo każda z nich jest nieco inna, każda z nich troszeczkę 
wyrasta, trochę z innych podstaw, ale większość z nich łączy to, że jest to dotacja 
zewnętrzna, dotacja którą my, jako miasto sobie przecież nie przyznajemy, dotacja 
którą kierujemy na zewnątrz do podmiotów zewnętrznych. I to jest jedno z narzędzi, 
nie jedyne, przecież dbałość o zabytki. My nie mówimy tu o zabytkach, które my 
jako miasto posiadamy na własnym stanie i ile środków też w to angażujemy. Dla 
całego obrazu tego, ile inwestujemy w zabytki, to także są istotne wartości, choć 
ciągle za małe, warto je zwiększać. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy popełnili taki 
błąd i stosowali jakiekolwiek kryteria, poza tymi, o których mówił Pan Konserwator. 
To jest dotacja dla wszystkich podmiotów, nie różnicujemy ich, a jedyną podstawą 
tego jest ocena wartości zabytku jako takiego.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 94/21

za – 25 przeciw - 2 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała Nr XXVIII/820/21 stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

95/21 - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 95/21

za – 27 przeciw - 2 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. Uchwała Nr XXVIII/821/21 stanowi załącznik nr 52 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

96/21 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 96/21

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. Uchwała Nr XXVIII/822/21 stanowi załącznik nr 54 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

97/21 - przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji 

zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 97/21

za – 26 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Uchwała 
Nr XXVIII/823/21 stanowi załącznik nr 56 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

98/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

A. Kurzawa - ja mam krótkie pytanie. Czy te prace, które będą wykonane i te środki 
będą wystarczające na pokrycie tych prac? Czy o taką dotację wnioskowano? Czy o 
więcej?
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Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków - szczerze mówiąc nie mam przy 
sobie wszystkich dokumentów, musiałbym zajrzeć w tej chwili, na szybko w tabelkę 
dotyczącą wniosków. Na jaką kwotę był wniosek? To jest parafia w Dąbiu,
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi. Już mówię, całkowite nakłady konieczne na te
prace to jest kwota 267 968 zł. Natomiast wniosek dotyczył rzeczywiście 200 000 i w 
takiej wysokości środki zostały przyznane, czyli w całej wysokości jaka była kwota 
wnioskowana została przyznana. Natomiast to jest jakby wycinek też i kontynuacja 
prac remontowych podjętych w zeszłych latach i dotyczy to, tym razem elewacji 
południowej korpusu nawowego tego kościoła czyli to nie jest remont całego 
kościoła, tylko pewien etap.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 98/21

za – 27 przeciw - 2 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. Uchwała Nr XXVIII/824/21 stanowi załącznik nr 58 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

99/21 - przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 99/21

za – 29 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania spółce 
Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji 
zabytków. Uchwała Nr XXVIII/825/21 stanowi załącznik nr 60 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

100/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
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Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 100/21

za – 27 przeciw - 2 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała Nr XXVIII/826/21 stanowi załącznik nr 
62 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

101/21 - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 101/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania Akademii 
Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała Nr 
XXVIII/827/21 stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

102/21 - przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym 

w gminnej ewidencji zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 102/21

za – 29 przeciw - 0 wstrzym. – 0
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji 
zabytków. Uchwała Nr XXVIII/828/21 stanowi załącznik nr 66 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

103/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny 
w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 103/21

za – 27 przeciw - 2 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. Uchwała Nr XXVIII/829/21 stanowi załącznik nr 68 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

104/21 - przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 104/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania pani 
Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. Uchwała Nr XXVIII/830/21 stanowi załącznik nr 70 do 
protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

105/21 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 
19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 105/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym 
w gminnej ewidencji zabytków. Uchwała Nr XXVIII/831/21 stanowi załącznik nr 72
do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

106/21 - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym 

w gminnej ewidencji zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu.

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju oraz Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 106/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji 
zabytków. Uchwała Nr XXVIII/832/21 stanowi załącznik nr 74 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

107/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Renata Łażewska –
Przewodnicząca Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do 
protokołu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 107/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. 
Uchwała Nr XXVIII/833/21 stanowi załącznik nr 76 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

108/21 - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 77 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 108/21

za – 24 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXVIII/834/21 stanowi załącznik nr 78 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

109/21 - skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 79 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 109/21

za – 25 przeciw - 0 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXVIII/835/21 stanowi załącznik nr 80 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

110/21 - skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta 
Szczecin z zakresu rynku pracy

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 81 do protokołu.

W związku z brakiem w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały nr 110/21
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za – 22 przeciw - 1 wstrzym. – 6

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin z zakresu rynku 
pracy. Uchwała Nr XXVIII/836/21 stanowi załącznik nr 82 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

111/21 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Adriatycka)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 83 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 111/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Adriatycka). Uchwała Nr XXVIII/837/21 
stanowi załącznik nr 84 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

112/21 - nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie 
(skwer Hallerczyków)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 85 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 112/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Hallerczyków). Uchwała 
Nr XXVIII/838/21 stanowi załącznik nr 86 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

113/21 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 87 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 113/21

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia). Uchwała Nr XXVIII/839/21 stanowi 
załącznik nr 88 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

114/21 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jesiennych 
Liści)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 89 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 114/21

za – 29 przeciw - 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jesiennych Liści). Uchwała 
Nr XXVIII/840/21 stanowi załącznik nr 90 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

116/21 - przyjęcia stanowiska w sprawie wpisania do Krajowego Planu 
Odbudowy zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z 

drogami dojazdowymi do węzłów

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu.

W imieniu Klubów głos zabrali:

M. Żylik – Przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni - ja mam nadzieję, że to 
stanowisko poparte przez dwa kluby czyli Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej i
Klub Radnych Bezpartyjni trafiło do wszystkich Państwa Radnych. Stanowisko 
bardzo proste, myślę, że bardzo ważne dla miasta Szczecina, w kontekście tego, co 
dzieje się na naszych drogach, a szczególnie tutaj w Północnej części, gdzie tiry 
jeden za drugim jadą w kierunku Polic i będą jechać, będzie ich coraz więcej. Chodzi 
tylko o to, żeby obejście Zachodnie Szczecina zostało wpisane do Krajowego 
Programu Odbudowy. Myślę, że każdy z Państwa, niezależnie od opcji politycznej, 
jest za takim rozwiązaniem, bo to jest tylko prośba do Rządu Rzeczypospolitej, żeby 
to obejście zachodnie zostało wpisane do programu. Dziękuję bardzo, ja tylko tyle 
chciałem powiedzieć.

M. Pawlicki – Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość - na ostatnim
klubie dwie godziny spędziliśmy, ale to nie był czas cały poświęcony dyskusjom, ale 
przyjmowaniem też mieszkańców, których z problemami przybywa. Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości nie będzie brał udziału w hucpie politycznej, w takim biciu 
piany, jak tutaj właśnie ma miejsce. Bardzo smuci nas, że po raz kolejny w ten 
sposób próbuje się apelami… Ja nawiążę może tak, ja to tłumaczyłem, już może 
kilka razy na sesji Rady Miasta. Odbierałbym, to może jako jakiś merytoryczny, 
kreatywny sposób pozyskania środków, gdybym nie uczestniczył w pracach Urzędu 
Miejskiego w poprzedniej kadencji. To był okres kadencji 2014-2018. Byłem wtedy 
poproszony o doproszenie się środków na remont stadionu. Finalnie udało się 30
milionów, tylko to nie były takie starania i to władze miasta doskonale wiedzą, że 
pozyskanie środków nie polega na słaniu apeli do rządu jednego czy drugiego, to nie 
są wnioski formalne. Kupuje się bilet PKP albo pakuje się w samochód, jedzie się do 
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Warszawy, umawia się, chodzi, rozmawia, prosi czy ewentualnie przekonuje, 
lobbuje do tego, żeby takie środki trafiły, tu czy tam. Takie słanie apeli, to jest 
bardzo wygodna rzecz, bo siedzimy w ciepłych pokojach, w wygodnych fotelach i 
wyślemy apel i wszystko zadzieje się samo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjedzie, 
przyleci, będzie tutaj dobijał się do drzwi z tymi pieniędzmi, ze środkami, a my już 
wysłaliśmy apel, my zrobiliśmy swoją robotę tak? Zrobiliśmy bardzo dużo roboty, 
jesteśmy przemęczeni, pojedźmy na działkę, pojedźmy nad morze, odpocznijmy po 
tym napisaniu apelu. Jest mi bardzo smutno, że takie apele, hucpy i bicie piany ma 
miejsce, a nie jeden z drugim, za przeproszeniem jedna osoba z Urzędu Miejskiego 
napisze jakiś wniosek, jakieś kreatywne działania, a nie tylko bicie piany. Także to z 
naszej strony, my jesteśmy, jak najdalsi i takie bicie piany czy hucpy politycznej 
uprawiać nie będziemy dlatego głosować nad tym nie będziemy, no wiadomo, jakie 
tego losy będą. Proponuję miastu, żeby nie bawiło się w politykę, można powiedzieć, 
ale bardziej przystąpiło do działań, takich, żeby te środki zadbać, bo śmiem 
twierdzić, że podpisanie apelu, to nie jest chęć pozyskania środków, ale chęć po 
prostu jakaś zaistnienia bezsensowna.

M. Żylik – Panie Marcinie, tak naprawdę Pan wie, że ja nie jestem politykiem, nigdy 
nie należałem do żadnej partii i mówię jako taki prosty nauczyciel. To stanowisko…
ja miałem taką cichą nadzieję, że Państwo jesteście bliżej rządu i wspomożecie 
działania miasta.

M. Pawlicki - ale, mamy bilet kupić, Panie Przewodniczący, PKP żeby Pan pojechał i 
dbał o te środki? Bo jako Zastępca Prezydenta Miasta jeździłem do Warszawy po 
takie środki, teraz Pan mnie znowu wysyła? Nie mam mandatu reprezentowania 
miasta. Pan ma, może któryś z zastępców, ale nie ja.

M. Żylik - mam dalej trochę do rządu, tak mi się wydaje i dlatego taką cichą 
nadzieję miałem, tylko tyle chciałem powiedzieć.

L. Duklanowski - ja myślę, że to stanowisko jest też bezprzedmiotowe, ponieważ jest 
już przygotowywana dokumentacja na Obwodnicę Zachodnią. To jest takie coś, 
jakbyśmy podjęli stanowisko w sprawie budowy tunelu w Świnoujściu. Jeżeli już 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje działania, po tylu latach bierze na siebie 
ten ciężar i słusznie, to my dzisiaj próbujemy narzucać rządowi, żeby on to zrobił, 
on to robi. Rząd się przygotowuje tak jak tutaj wiele razy było mówione na 
dzisiejszej sesji, że jednak przygotowania dokumentacji, przygotowanie inwestycji,
to jest proces i ten proces się rozpoczął i robienie takiego stanowiska, jest co 
najmniej ośmieszaniem Rady Miasta Szczecin. Uważam, że tak jak powiedział nasz 
Przewodniczący, nie bierzemy udziału w tym głosowaniu, ponieważ jest to działanie 
bezprzedmiotowe, jest to działanie takie trochę niepoważne delikatnie mówiąc.

M. Bagiński – zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Głosowanie nad wnioskiem radnego Mariusza Bagińskiego

za - 19 przeciw - 4 wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 116/21

za – 21 przeciw - 0 wstrzym. – 0
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
stanowiska w sprawie wpisania do Krajowego Planu Odbudowy zadania pt. „S6 
Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z drogami dojazdowymi do węzłów. 
Uchwała Nr XXVIII/841/21 stanowi załącznik nr 92 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

117/21 - podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 117/21

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi. Uchwała Nr XXVIII/842/21 stanowi 
załącznik nr 94 do protokołu.

B. Baran - chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu dowództwa 
12 Brygady Błękitnej za uchwałę w sprawie Skweru Hallerczyków. Cała jednostka 
bardzo na tę uchwałę czekała. Oni 15 maja obchodzą święto jednostki i bardzo im 
zależało na tej uchwale. Serdecznie Państwu dziękuję.

Zestawienie zbiorcze przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik nr 95 do 
protokołu.

Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad:

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 
2020 r.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 2020 r. 
stanowi załącznik nr 96 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad:

7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 
rok 2020 stanowi załącznik nr 97 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.
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Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad:

8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowych 
instytucji kultury.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowych 
instytucji kultury stanowi załącznik nr 98 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad:

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi załącznik nr 99 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad:

10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.

Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 100 do protokołu.

Interpelacje i zapytania radnych zostaną złożone na piśmie.

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie.

Przystąpiono do realizacji punktu11 porządku obrad:

11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad – raz jeszcze przypominam o oświadczeniach 
majątkowych o tym, że już mamy krótki termin. Raz jeszcze proszę, abyśmy 
popularyzowali Narodowy Spis Powszechny, abyśmy się spisywali. Nasze Biuro Rady 
Miasta koordynuje całość tego zadania dla naszego miasta. Także jeśli macie 
Państwo jakiekolwiek pytania, prośby, panie służą pomocą. Jeszcze chcę życzyć 
połamania piór naszym maturzystom, bo oni są tuż przed życiowym egzaminem. A
to będą wyjątkowi maturzyści, bo oni mieli naprawdę pod górkę przez połowę swojej 
kariery gdzieś w liceach, także to są już studenci, bo oni samodzielnie tak naprawdę 
wiedzę musieli posiąść. Wszystkiego, co tylko najlepsze im życzymy, żeby im się 
powiodło i żeby się na swoje wymarzone uczelnie dostali.

A. Kurzawa - ja krótko tylko do formy prowadzenia dzisiejszych obrad. Chciałam 
zwrócić uwagę na to, że Pani Przewodnicząca rozumiem, że ma Pani dużo pracy.
Jest tego dużo faktycznie tych uchwał, głosów zgłaszających się radnych, ale jednak 
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takie stwierdzenia i komentowanie radnych opozycji, ja tylko przytoczę z dzisiaj dwa 
krótkie fragmenty, które wyłapałam. Skomentowała Pani moją wypowiedź 
„argumenty oderwane od rzeczywistości”. Innego radnego „bądźmy poważni”. Ja
uważam, że takie komentarze dla Przewodniczącej Rady Miasta po prostu nie 
przystoją, żeby Pani oceniała nasze wypowiedzi, nasze postulaty, nasze argumenty. 
To będą oceniać mieszkańcy, ale proszę o więcej szacunku do nas.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - jeśli uraziłam w jakikolwiek sposób bardzo,
bardzo przepraszam. Przyjmuję Pani uwagi z pokorą, jak zawsze, te ewaluacje
właśnie od członków klubu Prawa i Sprawiedliwości na koniec otrzymuje i dzięki 
Państwu chyba coraz lepiej te obrady prowadzę. Na pewno będę się starała 
powstrzymać od takich uwag.

E. Łongiewska-Wijas – Pani Przewodnicząca, mi również jest przykro to powiedzieć,
ale głos mój jest w podobnym tonie. Powołam się może bardziej konkretnie na 
łamanie przepisów. Mianowicie, w chwili gdy była głosowana moja poprawka do 
budżetu chciałam skorzystać z przysługującego mi poza kolejnością prawa 
udzielenia głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, sprecyzowania tej 
poprawki. Tak to będzie drugi punkt, jeśli chodzi o to, to miał być drugi punkt jeśli 
chodzi o wyłączanie. W każdym razie nastąpiła potrzeba wyjaśnienia rozbieżności, 
która wprowadzała w błąd, dlatego że tak jak mówiłam, jak usiłowałam powiedzieć 
wcześniej, ale nie udało mi się to, bo Pani nie reagowała, ani na wpisany głos, ani 
tym bardziej na jakieś próby tutaj machania rękoma, bo nie wiadomo już w jaki 
sposób komunikować się, jak jesteśmy pozamykani w tych akustycznych klatkach 
w dodatku jeszcze z wyciszaniem głosu. Nie wiem, ta formuła wydaje mi się jakaś 
wadliwa, niefunkcjonalna, niesprawna. Wydaje mi się, że dużo łatwiej było nam 
obradować, gdy po prostu nie było tego reżimu i tego posłuszeństwa, o którym 
dzisiaj mówiliśmy w kontekście chociażby tego dokumentu antyprzemocowego. Ja 
czuję tutaj jakąś naprawdę uwierającą mnie opresję, żeby nie powiedzieć 
przemocowość, na pewno nie jest do tego daleko. Chciałabym też przy okazji zadać 
pytanie Pani Przewodnicząca od kilku posiedzeń powołuje się, udzielając głosu 
mieszkańcom, że przysługuje im trzyminutowa wypowiedź. Jedyne zapisy, jakie są 
mi znane, to jest ten zapis §40 naszego załącznika do statutu miasta regulaminu 
prac rady. Tam jedyne, co jest, a każdy mówca jest równy czy radny czy 
mieszkaniec, wszyscy jesteśmy tutaj równi wobec mikrofonów, można powiedzieć i 
jedyny zapis, jaki jest i reguluje kwestie wypowiedzi jednej 10 minutowej lub dwóch 
5 minutowych. Moje pytanie jest, proszę wskazać, tą podstawę, bo ja tego nigdzie 
nie znalazłam. Z czego wynikają te trzy minuty? I ostatnia moja wypowiedź. 
Chciałam się zapytać. Wydaje mi się, że tutaj Pani Przewodnicząca dzisiaj chyba 
bardzo niefortunnie, aż dziwię się, bo ja jestem tutaj młodą radną, ale są Państwo z 
o wiele dłuższym stażem. No chyba nastąpiła tutaj jakaś próba złamania bardzo 
poważnych przepisów. Mianowicie chcę przypomnieć, że głosowanie bez dyskusji, 
owszem jest możliwe. Państwo mają takie zapędy, często się powołują Państwo na 
przystąpienie do głosowania nad uchwałą bez dyskusji, ale te same przepisy, na 
które się powołuje, mówią, że wniosku takiego nie można złożyć w przypadku 
rozpatrywania projektu uchwały w sprawie budżetu, czy też uchwały o zmianie w 
budżecie, co miało dzisiaj miejsce i uważam to za bardzo dużą niefortunność.
Jeszcze w tych klatkach siedzieliśmy pozamykani w żaden sposób nie można było 
tutaj się wypowiedzieć. Dziwię się w ogóle, że nikt z Państwa nie zareagował. Mam 
nadzieję, że nie było intencjonalne. To są takie moje trzy uwagi. To jedno pytanie 
prośba o wskazanie.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - dziękuję bardzo, dziękuję za te wszystkie
uwagi. Rzeczywiście dużo nie brakowało, a popełniłabym błąd, gdybyśmy 
przegłosowali tę kwestię. Na szczęście Pan Przewodniczący Tyszler sytuację jakby 
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tutaj opanował, rozładował i mogliśmy dyskutować o budżecie. Natomiast jeśli 
chodzi o wyznaczanie limitu czasowego dla mówców, którzy nie są członkami Rady 
Miasta, podobnie jak nie ma ograniczenia do 3 minut, podobnie nie ma informacji o 
tym, że mogą mówić tyle czasu ile mówią radni, więc tego ping-ponga jak gdyby 
odbijam. Drodzy Państwo, jestem odpowiedzialna za przebieg obrad i żeby ten 
przebieg obrad uporządkować, jakieś zasady wprowadziliśmy. Wprowadziliśmy je 
nie od dziś, tylko każdy mieszkaniec ma prawo wziąć udział w sesji wtedy, kiedy się 
do niej zapisze. Jeszcze muszę uporządkować tylko to, żeby się zapisać najpóźniej 
dzień przed sesją, nie tuż po, chociaż ostatecznie i w trakcie sesji, w jakiś
okolicznościach wyjątkowych także to na pewno uwzględnię, ale musimy mieć jakiś 
wewnętrzny regulamin, jeśli tego prawo nie reguluje wprost. Ja uznałam, że trzy
minuty, jednorazowe wystąpienie, to jest ten czas gdzie mieszkaniec ma prawo nas 
radnych do swoich kwestii przekonać. Natomiast ten sam mieszkaniec ma prawo 
uczestniczyć w komisjach. Na komisjach ma czas nieograniczony, może mówić,
może wchodzić w polemikę z radnymi. I to jest ten czas, kiedy mieszkańcowi 
właściwie prawie prawa radnego przyznajemy. Tu, drodzy Państwo, musi być jakiś 
porządek i musi być jakaś gradacja. Pan Prezydent może mówić w każdej chwili, ma 
czas nieograniczony. Państwo dwa razy po pięć minut i myślę, że to nam bardziej 
porządkuje, nie ma w tym złej intencji wobec nikogo, bo każdy z mieszkańców, który 
przyszedł pewnie by chciał zaraz tutaj i nas instruować i tak dalej i przekazywać 
może jeszcze więcej kwestii w trakcie dyskusji. One się rodzą, te nowe pomysły, ale 
do tego nie możemy dopuścić, bo sesja, każda uchwała trwałaby bardzo długo, z 
tego to tylko i wyłącznie wynika.

E. Łongiewska-Wijas - wydaje mi się Pani Przewodnicząca że jest…

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - nie ma przepisu do większej liczby minut. 
Weźmy, jakby to kryterium, że tu Przewodniczący Rady Miasta jest odpowiedzialny 
za uporządkowany przebieg obrad i ja to w ten sposób właśnie czynię. Nie czyniąc 
niespodzianki, bo mówcy są uprzedzani.

E. Łongiewska-Wijas - w takim razie mojej zgody na to nie ma. Chciałabym, żeby 
Pani Przewodnicząca wiedziała, że ja jestem za tym, że pięć minut przysługuje 
mieszkańcowi również.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - rozumiem ma Pani prawo tak jak tu każdy z 
nas do swoich poglądów i tego akurat nie kwestionuję, ale ponieważ ja prowadzę 
obrady, to tak będę robiła dalej.

R. Stankiewicz - powiem tak, że niby banalna sprawa, no ale to trzeba wziąć sobie
troszkę do serca co wszyscy mówią, czyli coś jest na rzeczy. Jeżeli tutaj się 
skarżymy. Ja nie będą ubolewał nad sobą, ale powiem szczerze takie przykre jest, 
bo każdy ma swój jakiś styl, jedni nad nim panują, drudzy celowo potrafią jak 
kameleon się zamienić z jednej osoby w drugą. Różne są zamiary przy 
wypowiedziach, aczkolwiek takie przerywanie gdzieś w końcówce wypowiedzi jest 
bardzo przykre. A w ogóle mam nadzieję, że będziemy już wkrótce na sali sesyjnej, 
że to będzie zupełnie inaczej wyglądało, bo powiem ta forma online jednak prowadzi 
do wielu nieporozumień. Pełno nieporozumień, aczkolwiek no tak, to już jest i 
staramy się do tego przyzwyczaić, byle by to nie było nadużywane, że jako opozycja 
no co my mamy do powiedzenia, tak po prostu jeńców nie bierzecie. Pięć minut 
minęło i amen wyłączone i nie ma i jeńców się nie bierze i tylko tyle na ten temat, bo 
tych głosów jest sporo z naszej strony, że jednak jesteśmy traktowani nieco po 
macoszemu.
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R. Łażewska -Przewodnicząca obrad - przykro mi, że takie Państwo macie odczucia.

R. Stankiewicz – jeszcze ostatnie zdanie. Powiem tak, każdy ma swojego szefa, nie 
chciałbym rozwijać zdania dalej i myśli, aczkolwiek no też lecą, bo ta forma się 
poprawiła. Tutaj muszę bardzo też z dystansem do tego się odnieść, że jest 
zdecydowanie lepiej, że tak powiem z sesji na sesję, ale oby jednak ta forma online 
już sobie poszła w niepamięć razem z covidem, tak bym to ujął. Mam nadzieję, że 
jak przejdziemy na żywo do sali sesyjnej, to, to wszystko wróci do normy.

G. Zielińska – ja niestety jestem zażenowana poziomem oskarżeń w stosunku do 
Pani Przewodniczącej, która i tak w ciężkich warunkach tą sesje prowadzi. I 
prowadzi ją z sesji na sesji coraz lepiej. I stanę tutaj w jej obronie jako członek 
Prezydium Rady Miasta, ponieważ pewne zasady opracowaliśmy wspólnie. Na 
każdym posiedzeniu Prezydium zawsze mówimy o tym, żeby każdy z klubów, każdy 
z reprezentujących kluby przekazał swoim klubom, żeby się „streszczali” i 
merytorycznie wypowiadali co do uchwały. Natomiast ja nie rozumiem, dlaczego 
odpowiedzialność za reżim czasowy, ma tylko spaść na Panią Przewodniczącą. 
Jesteśmy dorośli, każdy ma komórkę, zegarek, albo ma coś na ścianie. Nie wiem,
zależy gdzie siedzi. To czasu powinien przestrzegać szanując czas Pani 
Przewodniczącej i jej pracę, a także szanując czas własny i tych, którzy nas 
słuchają, bo naprawdę dzisiaj, to już jest rekord pobity, jeśli chodzi o czas, może 
akurat w tej formie prowadzenia sesji. Natomiast jestem zażenowana poziomem 
oskarżeń niesłusznych pod kierunkiem Pani Przewodniczącej. I Renatko bardzo Ci 
dziękuję za prowadzenie sesji. Będę chciała na następnym prezydium 
przedyskutować pewne rzeczy i ustalić pewne zasady, które powinny jednak 
obowiązywać wszystkich, a nie na zasadzie jak ktoś ma wydłużony czas, to tylko 
cierpi klub PiS-u, a jak ktoś ma wydłużony czas, a rzadko się zdarza, że radni 
koalicji tzw. miejskiej, narzekają na to, że im się zabiera głos. Oni się po prostu 
stosują do tego wszystkiego i rzadko kiedy jest tak, że przekraczają czas. Pilnują 
sami siebie. Dziękuję. Przepraszam, że może zbyt emocjonalnie, ale naprawdę 
dzisiaj to już jest szczyt zażenowania ze strony niektórych radnych w stosunku do 
Ciebie i ataków na Ciebie.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - dziękujemy.

Ł. Tyszler – dziękując Pani Przewodniczącej za prowadzenie tych obrad muszę 
powiedzieć jednak, że pomimo starań Pani Przewodniczącej i faktycznie tego, że to 
coraz lepiej wygląda, chyba wszyscy chcemy już wrócić do normalnej formy 
procedowania. Ponieważ to jest ogromne wyzwanie, zwłaszcza że bierze udział w tej 
sesji nie wcale 31 radnych, ale to jest kilkadziesiąt osób, które trzeba mówiąc 
kolokwialnie ogarnąć w tych okienkach, co więcej mamy czat, co więcej też jeszcze 
machamy, nie logujemy się albo logujemy bo nas wyrzuca, więc tych przeszkód 
technicznych jest dużo. I wbrew pozorom spada to na jedną osobę dlatego, że tego 
się nie da podzielić i równolegle prowadzić nawet w jednym pomieszczeniu z 
przyczyn też pewnie technicznych. Natomiast ja myślę sobie, że to z czym mamy do 
czynienia, mamy wolne wnioski tak naprawdę na koniec takie trochę połajanki, 
pouczenia i mówienie jak to jest źle wszystko zrobione i prowadzone i jakieś takie
uwagi, moim zdaniem są nie na miejscu. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w takim 
parlamencie miejskim jakim jesteśmy, to prawda, ale w takim parlamencie 
krajowym na koniec sesji plenarnej dostawało się marszałkom od poszczególnych 
posłów jak to coś źle prowadzili, coś źle robili. Ja pierwszy raz coś takiego widzę w 
ogóle, jakieś takie połajanki. Jeżeli ktoś chce to niech to napisze albo powie, ale 
może poza sesją, to nie jest dobre miejsce. Teksty w stylu, że przerywanie na 
końcówce jest złe. Przerywanie na początku też jest złe, no zależy od kwestii 
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czynności przerywanej. Jeńców się nie bierze. No ja powiem szczerze oglądam różne 
telewizje i relacje sejmowe i tam powiem szczerze, że to jeńców nie tylko się nie 
bierze tam się nawet nie dopuszcza do tego, żeby ktokolwiek coś powiedział. My 
mamy ten nasz parlamentaryzm miejski dużo lepiej chyba. Jeszcze raz podkreślę,
bo to głównie chciałem powiedzieć - komisje proszę Państwa. Państwo - mówię do 
radnych PiS-u - powypisywali się z komisji, po czym na sesji Rady Miasta robicie 
sobie komisję. Znaczy szczerze powiem tak: Sesja Rady Miasta, to jest 
podsumowanie działań całego miesiąca pracy radnych. Jeżeli ktoś prosi o 
wprowadzenie pomimo tego, że było to na komisji, na czterech komisjach, na pięciu 
komisjach wszyscy pozytywnie, to oczywiście można się wypowiedzieć, ale czasami 
wydaje mi się, że jest to robienie niepotrzebnie hucpy właśnie po to, żeby pokazać 
jak się to wielce pracuje. Możecie tak robić. Pewnie gdybym ja prowadził te sesje też 
bym na to pozwalał, bo tak jest. Przewodnicząca na to pozwala, bo jest jeszcze 
bardziej łagodną osobą od wielu z nas. Natomiast nie wykorzystujcie tej sytuacji
bardzo proszę, dlatego, że to źle wygląda jak się to ogląda. Ja miałem okazję kilka 
razy, szukając jakiegoś materiału, próbować przeglądać to wszystko. To jest 
strasznie męczące, nudne, wbrew pozorom wcale nie wciąga i nie daje żadnych 
informacji. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że to jest ostatnia sesja w ten 
sposób, jeśli będzie konieczna jeszcze jedna, powiem szczerze z wielką niechęcią 
będę włączał te wszystkie programy do głosowania i te zoomy, bo uważam, że ta 
forma nam nie służy. Ten brak kontaktów między nami powoduje, momentami 
podczas tej sesji, jakieś niezdrowe emocje i brak zrozumienia dla przeszkód 
technicznych. 

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - bardzo dziękuję. Reasumując, Drodzy 
Państwo, za konstruktywną krytykę bardzo dziękuję, bo ona zawsze tylko służy 
temu kto jest krytykowany. Mam nadzieję, że kolejna sesja będzie lepsza.

P. Bartnik - chciałem powiedzieć, że nie zawsze się zgadzam z Panią 
Przewodniczącą, jeżeli chodzi o dyskusję merytoryczną. Zaś jest Pani wśród nas,
mówię o wszystkich radnych, tą osobą, która ma bardzo wysoko postawioną kulturę
osobistą. W związku z czym, zwracając Pani uwagę, że Pani w jakiś sposób narusza 
godność kogokolwiek na tej sali sesyjnej jest po prostu mówieniem nieprawdy. Ja 
przeżyłem tutaj wielu przewodniczących rady i takiego jak Pani, który ma tak 
mocno podniesioną godność osobistą i też w taki sposób traktuje radnych, tak 
szczerze mówiąc, albo nie było, albo niewielu takich było. Więc chciałem powiedzieć, 
że tutaj chylę czoła. Za to dzisiejsza sesja nam nie do końca wyszła, bo padła 
technika tak naprawdę, bo niestety ta technika nas wszystkich zniewoliła i jeżeli 
jakiś tam zegar nie zadziałał, jeżeli nie możemy tam połączyć, jeżeli nie możemy 
głosować, bo jeden jest wyłączony, a drugi włączony, jeden ustnie, drugi 
elektronicznie, to wszystko powoduje ogromny bałagan. I po trzecie ja rozumiem, że 
w parlamentaryzmie jest coś tak takiego, co się nazywa obstrukcją i ona jest 
oczywiście stosowana. Ona jest m.in. stosowana w naszej radzie. Można to nazwać 
ładniej strajkiem włoskim. Przedłużać posiedzenia, zadawać mnóstwo pytań i tak 
dalej, że zamiast 4 godziny będziemy 10 siedzieć. I tak w każdym parlamencie 
pewnie można to robić, chyba że wprowadzi się bardzo ostre reguły gry i wtedy idąc 
za tym co powiedział Łukasz Tyszler, miejscem takich dyskusji i obstrukcji są 
komisje, a to na sesji czy w trakcie parlamentu się po prostu przychodzi ma się 
uchwały i się głosuje i jest koniec i to wszystko trwa dwie i pół godziny. I to tak 
naprawdę jest do nas wszystkich, a nie do Pani Przewodniczącej apel, żebyśmy sami 
wybrali sobie drogę, którą chcemy podążać.

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.



88

Przystąpiono do realizacji punktu 12 porządku obrad:

12. Zamknięcie obrad.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka XXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin.

Przewodnicząca obrad

Renata Łażewska
Protokołowała:
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