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Protokół  Nr  XXXIII/17
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  12  września  2017  r.
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1)

Początek obrad w dniu 12 września 2017 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 16.00

W dniu 12 września 2017 r. w sesji uczestniczyło 31 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu,
- Dyrektorzy Urzędu Miejskiego – lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu,
- przewodniczący rad osiedlowych – lista obecności stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu,
- Dyrektorzy/Kierownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych - lista obecności 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną XXXIII
zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów.

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest obecnych 31 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera XXXIII zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Zatwierdzenie protokołów z:

- XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.06.2017 r.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku z 
brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie:

za – 25 przeciw – 0 wstrzym. – 0
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W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.

- V uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 05.07.2017 r.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku z 
brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie:

za – 24 przeciw – 0 wstrzym. – 1

W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.

- XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 05.07.2017 r.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie:

za – 21 przeciw – 0 wstrzym. – 0

W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu):

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad nowego punktu 
"Informacja w zakresie kosztów wprowadzenia reformy systemu oświaty -
skutki finansowe dla budżetu Gminy Miasta Szczecin".

za - 21 przeciw - 1 wstrzym. - 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania punkt został wprowadzony do porządku 
obrad.

Wniosek Komisji ds. Kultury o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 288/17 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika 
poświęconego "Ofiarom Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-47"

P. Bartnik - poinformował, że głosował na Komisji za przyjęciem tego wniosku i że 
posiadał informacje, że w między czasie do Przewodniczącego Rady zgłosił się 
Konsul Honorowy Ukrainy aby mógł wystąpić na tej sesji. Jednak z powodu 
odbywającego  się dzisiaj pogrzebu, na którym musiał być, prosił o przełożenie tego 
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tematu na kolejną sesję. Radny zapytał czy Przewodniczący rzeczywiście miał 
kontakt z Konsulem Honorowym?

M. Bagiński - przyznał, że takie rozmowy były jednak Przewodniczący poinformował 
konsula, że to od decyzji radnych zależeć będzie czy ta sprawa będzie rozpatrywana 
na tym posiedzeniu sesji.

P. Bartnik - uznał, że jednak dobrze byłoby aby Przewodniczący informował radnych 
o tym, że Konsul Honorowy występował z takim wnioskiem. Nie może być tak, że 
Przewodniczący Rady ukrywa taką informację przed radnymi, zanim radni podejmą 
decyzję. 

B. Baran - przypomniał, że Komisja ds. Kultury po raz pierwszy pracowała nad tym 
wnioskiem 4 sierpnia br. Było to dość burzliwe spotkanie i wtedy radni 
zadecydowali, że najpierw trzeba zebrać opinie. Przewodniczący Komisji R. Niburski 
osobiście obiecał radnemu B. Baranowi, że skontaktuje się z Konsulem Honorowym 
Ukrainy i Przewodniczącym Związku Ukraińców - panem Janem Syrnyk. Nie miało 
to jednak miejsca, a na ostatnim posiedzeniu doszło do takiej sytuacji, że jeden 
z przedstawicieli wnioskodawców twierdził, że do Polski w ostatnich latach 
przeniknęło 2 miliony Ukraińców - banderowcy, i on jako były wojskowy ma 
informacje, że przemycili oni do Polski tysiące sztuk broni. Radny opowiedział się 
przeciwko wprowadzaniu tego projektu do porządku obrad sesji ponieważ uważa, że 
należy wysłuchać przedstawicieli największej mniejszości na tym terenie. 

R. Niburski - ad vocem - zwrócił się do radnego B. Barana i stwierdził, iż informował 
go, że jeżeli chce wystąpić o ekspertyzę Konsula, czy też profesorów z IPN, to musi 
iść do Przewodniczącego Rady i taki wniosek wystosować, stwierdził, iż nie 
obiecywał, że będzie się z nimi kontaktował osobiście. Jeśli idzie o procedowanie 
uchwały, było głosowanie, przeprowadzone demokratycznie, a radny B. Baran jako 
jedyny wstrzymał się od głosu, reszta głosowała "za". 

za - 17 przeciw - 4 wstrzym. - 4

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

Wniosek Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały nr 289/17 w sprawie skargi na Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie 
nieprawidłowego działania

za - 26 przeciw - 0 wstrzym. - 1

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

Wniosek Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały nr 290/17 w sprawie skargi na bezprawne 
działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 
w Szczecinie 

za - 26 przeciw - 0 wstrzym. - 0
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W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Wniosek Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 291/17 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie 
pomnika upamiętniającego pracowników służby zdrowia - ofiar Zbrodni 
Katyńskiej

M. Jacyna-Witt - zwróciła uwagę, że dobrze by było gdyby podtrzymać dobry zwyczaj 
dotyczący wykładania tego typu projektów dwa, trzy dni przed sesją aby chętni 
radni mogli się także pod takimi inicjatywami podpisać.

za - 26 przeciw - 1 wstrzym. - 0

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

Wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o wprowadzenie do porządku 
obrad stanowiska w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej 
o zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin, w związku 
z wdrażaniem reformy oświaty (załącznik nr 7 do protokołu)

za - 12 przeciw - 10 wstrzym. - 2

Radna J. Balicka zgłosiła pomyłkę w głosowaniu i poinformowała, że jej zamiarem 
było zagłosowanie „przeciw”.

W wyniku powyższego głosowania projekt stanowiska nie został wprowadzony do 
porządku obrad.

P. Bartnik – w imieniu Klubu radnych PO zagłosił wniosek o 5 minut przerwy.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godz. 10.30.

Po przerwie

P. Bartnik – stwierdził, iż chce zabrać głos w imieniu klubu radnych PO, który był 
inicjatorem odrzuconego projektu stanowiska, a które to stanowisko miało na celu 
zezwolenie Prezydentowi na podjęcie działań mających na celu odzyskanie 
pieniędzy, które Miasto Szczecin wydało na wdrożenie zmian w edukacji. Wynik 
przeprowadzonego głosowania był zaskakujący, dlatego że pomijając różnice 
polityczne, emocjonalne, światopoglądowe to wszyscy są radnymi Rady Miasta 
Szczecin i są m.in. po to, żeby pilnować pieniędzy podatników szczecińskich. 
Zmiana w edukacji, która została wdrożona przez władze centralne, niestety jest 
niedoszacowana, jeżeli chodzi o pieniądze przeznaczone na samorządy. W projekcie 
stanowiska nie została nawet wymieniona suma jaka została podana przez 
Prezydenta. Stanowisko nie wskazywało ani daty, ani metodologii ubiegania się o te 
pieniądze miało jedynie na celu aby Rada Miasta zobligowała Prezydenta aby 
ubiegał się o odzyskanie pieniędzy, które Miasto Szczecin, podatnik szczeciński 
poniósł na wdrożenie reformy edukacji. Te 16 mln zł pozwoliłoby na wybudowanie 
w Szczecinie nowej szkoły. Radny wyraził nadzieję, że pomimo nie wprowadzenia 
tego stanowiska do porządku obrad, Pan Prezydent jednak okaże się dobrym 
gospodarzem w tym zakresie i będzie występował w obronie pieniędzy szczecińskich 
podatników. 
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M. Bagiński - stwierdził, że aby działać Prezydent nie musi mieć stanowiska Rady 
Miasta.

M. Kopeć – stwierdził, iż nie jest przeciwny dyskusji na temat kosztów 
wprowadzania reformy edukacji, ale uznał samą inicjatywę za akcję polityczną, 
gdyby Prezydent chciał to by wystąpił, dlatego jest to rodzaj pewnej gry. Jeżeli 
mówimy o pieniądzach to Prezydent wystąpił o refundację, a raczej o pieniądze z 
rezerwy 04 i w zasadzie większość tej kwoty, o którą Miasto wnioskowało, uzyskało. 
Jeżeli chodzi o koszty to trzeba popatrzeć na waloryzację płac, a to są 4 mln zł, 
które w 2017 r. Miasto uzyskało. Jeżeli popatrzymy na kwotę, która wynikała ze 
zmiany obowiązku szkolnego i subwencjonowania 6-latka to jest ponad 9 mln zł w 
2017 r. Jeżeli chodzi o rezerwę 04 to takie wnioski w innych kwestiach można 
składać. Z tytułu odpraw dla nauczycieli w zeszłym roku Miasto uzyskało około 509 
tys. zł. Gdyby prezydent chciał to by takie działania podjął, na pewno nikt nie 
będzie przed takim wyliczeniem uciekać. Radny przypomniał, że kiedy likwidowano 
szkoły w Szczecinie, w kadencji 2006-2010, kiedy miastem rządził Prezydent z 
Platformy Obywatelskiej, kiedy Przewodniczący Rady był z Platformy Obywatelskiej, 
Przewodniczący Komisji Edukacji był z Platformy Obywatelskiej, to wtedy o kosztach 
społecznych likwidowanych szkół nie mówiono. Nie mówiono o tym kto utraci pracę, 
jak będzie wyglądała droga dzieci do szkoły, tylko o tym co w efekcie będzie 
zaoszczędzone.

M. Jacyna-Witt - poinformowała, że zagłosowała za wprowadzeniem tego projektu 
stanowiska dlatego, że uważa że Rada powinna je przedyskutować, dlatego bo radni 
zapominają o jednej rzeczy. Oświata nie jest w 100% finansowana z budżetu 
Państwa a jedynie częściowo w postaci subwencji. Zadaniem i obowiązkiem gminy 
jest finansowanie oświaty. Radna przypomniała o udziale w podatku PIT na 
poziomie 40%, który rok rocznie się zwiększa. Im mamy lepszy rozwój gospodarczy, 
tym mamy więcej pieniędzy w budżecie, stąd stać nas na pewne działania. Nikt 
dotąd nie podziękował Wydziałowi Oświaty, co radna pragnie zrobić teraz, oficjalnie, 
za tak sprawne przeprowadzenie reformy oświaty w Szczecinie. Radna podziękowała 
Dyrektor Wydziału Oświaty Lidii Rogaś i Prezydentowi K. Sosce za tak sprawne 
przeprowadzenie tej reformy. Rzeczywiście dzieci 1 września, w dobrych warunkach 
poszły do szkoły. 

M. Bagiński – poinformował, że aby nie przetrzymywać wnioskodawców projekty 
uchwał dotyczące budowy pomników będą rozpatrywane przez Radę jako pierwsze.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XXXIII zwyczajnej sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:

- XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 20 czerwca 
2017 r.

- V uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2017 r.,
- XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2017 r.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Stanowisko w sprawie wystąpienia do Wojewody o niedokonywanie zmian nazw 

ul. 26 Kwietnia i ul. Obrońców Stalingradu.
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6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
- 288/17 – wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego "Ofiarom 

Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-47",
- 291/17 – wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego 

pracowników służby zdrowia - ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- 286/17 - przebudowy "Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej" i nadania 

mu nazwy "Pomnik Matki Bożej Królowej Pokoju - Patronki Pojednania 
Narodów Europy" oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/459/16 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 17 maja 2016 r.,

- 243/17 - udzielenia Gminie Czersk, Sulęczyno, Dziemiany i Lipusz pomocy 
finansowej na usuwanie skutków nawałnicy,

- 278/17 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok,
- 279/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 

2017 rok i lata następne,
- 280/17 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 

z perspektywą do 2023 roku,
- 246/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na 

wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 
działalność w zakresie oświaty,

- 247/17 - zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński 
Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. 
Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie,

- 248/17 - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

- 249/17 - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,

- 250/17 - ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych,

- 206/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie –
Niemierzyn - szpital” w Szczecinie,

- 207/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa -
Grzymińska” w Szczecinie,

- 259/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna -
Zimowa” w Szczecinie,

- 260/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wkrzańska 2” w Szczecinie,

- 261/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Rafy Koralowej” w Szczecinie,

- 262/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów -
Miodowa 3” w Szczecinie,

- 263/17 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” 
w Szczecinie,

- 264/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo -
Duńska 3” w Szczecinie,

- 244/17 - zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/728/17 z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 
2017,
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- 281/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian 
w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,

- 245/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych 
i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,

- 274/17 - zaliczenia  ul. Ułanów Krechowieckich do kategorii dróg gminnych 
na terenie Gminy Miasto Szczecin,

- 275/17 - zaliczenia  drogi na terenach inwestycyjnych Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Szczecin przy ul. Nad 
Odrą do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

- 276/17 - zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,

- 277/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego 
w ramach realizacji projektu pn.  „Zintegrowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,

- 251/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 
Narożnej stanowiącej działki numer 345/2 oraz 346/3 z obrębu 
ewidencyjnego 2019,

- 252/17 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
położonej w Szczecinie przy ul. Trygława 21,

- 253/17 - uchylenia uchwały oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, 
składającej się z działki nr ewid. 20/1 z obr. 3031 o adresie ul. Dębogórska 
31, 32, 33 oraz działki nr ewid. 20/3 z obr. 3031, oddawanej w użytkowanie 
wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego,

- 254/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą 
Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 65/5 z obrębu 
4014,

- 255/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy. Piskorskiego 22 - działka nr 
43 z obrębu 4049,

- 256/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie 
przy ulicy Niemierzyńskiej 3,4,

- 257/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się 
z działek gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 48/9 i 48/10 z obrębu 
ewidencyjnego 4084, położonych w Szczecinie przy ulicy Olszynki 
Grochowskiej,

- 258/17 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 
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poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
położonej w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 7,

- 265/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego –
pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego w Szczecinie przy Al. 
Wyzwolenia 63 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 
w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa 
w nabyciu lokalu,

- 266/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 
położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem 
w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa 
w nabyciu garażu,

- 267/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 
położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem 
w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa 
w nabyciu garażu,

- 268/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie,

- 269/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 
5a położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w 
Szczecinie,

- 270/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 
położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w 
Szczecinie,

- 271/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 
położonego w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 42 wraz ze zbyciem udziału 
w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa 
w nabyciu garażu,

- 272/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 
położonego w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej wraz ze zbyciem udziału 
w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa 
w nabyciu garażu,

- 240/17 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szafranowa),
- 241/17 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Irysowa),
- 242/17 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśny Brzeg),
- 283/17 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pod Urwiskiem),
- 282/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
- 238/17 - skargi na działanie Prezydenta Miasta,
- 239/17 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta,
- 284/17 - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 

Komunalnych w Szczecinie,
- 285/17 - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 

Komunalnych w Szczecinie,
- 287/17 - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 

Komunalnych w Szczecinie,
- 289/17 – skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie w zakresie nieprawidłowego działania,
- 290/17 – skargi na bezprawne działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

"Dom Kombatanta" w Szczecinie,
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7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych przez: 
radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza 
Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, 
osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi 
Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok 
samorządowych instytucji kultury.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 
2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek 
Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szkół Wyższych.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2017 
roku. 

11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Szczecin na 2017 rok i lata następne, za I półrocze 2017 roku.

12.Informacja w zakresie kosztów wprowadzenia reformy systemu oświaty - skutki 
finansowe dla budżetu Gminy Miasta Szczecin.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin, 
- Prezydenta Miasta Szczecin.

15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
16. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:

4. Interpelacje i zapytania radnych.

Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W. Dorżynkiewicz - przedstawił zdjęcia lokalu przy ul. Bandurskiego, który jest 
pustostanem, który jakiś rok temu został wyremontowany za 15-20 tys. zł i do 
dzisiaj stoi pusty. Na Światowida także znajduje się lokal wyremontowany przez 
ZBiLK, który został wyremontowany za 15-20 tys. zł i także stoi pusty. Te 
pustostany w momencie kiedy nie są zamieszkałe nie są ogrzewane, czyli wydajemy 
15-20 tys. zł na remont takiego mieszkania i po zimie pojawia się tam wilgoć grzyb 
itd. Radny przedstawił także zdjęcie mieszkania przy ul. Zakopiańskiej, którego 
lokatorka najprawdopodobniej zmarła, ale miała zrobioną nielegalnie łazienkę. 
Firma, która otrzymała zlecenie przywrócenia mieszkania do stanu pierwotnego 
musiała skuć kafelki i zlikwidować łazienkę, ponieważ podobno ZBiLK nie opłacało 
się przeprowadzić na własną rękę procesu legalizacji tej łazienki, lepiej było ją 
zniszczyć. Radny zapytał, czy Prezydent wie, że proces legalizacji łazienki trwa 
w ZBiLK około 9 miesięcy? W tej chwili mamy 5 tysięcy mieszkań bez łazienki i bez 
toalet. Radny uznał, że Prezydent tak naprawdę nie wie ile mieszkań jest bez 
łazienki, bez toalet, bo mieszkańcy w jakiejś mierze sami te toalety i łazienki zrobili,
ale ich nie zalegalizowali, bo jest z tym zbyt duży kłopot. Radny zapytał, czy 
mieszkania o których mówił rzeczywiście zostały wyremontowane i jaka kwota 
została wydana na ten cel, oraz dlaczego nie zostały zasiedlone i kiedy zostaną 
zasiedlone?
Radny zgłosił także zapytanie w sprawie budowy pętli autobusowej przy ul. 
Turkusowej - załącznik nr 9 do protokołu, oraz interpelację w sprawie nowej siatki 
połączeń załącznik nr 10 do protokołu.
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Radny zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje w sprawie nowej 
siatki połączeń, czym Prezydent łamie zapisy Statutu Miasta. Poinformował, że 
w jednej z uzyskanych odpowiedzi dot. kosztów utrzymania i połączeń na 
Prawobrzeżu otrzymał informacje, że ostatnie badania dotyczące potoków ZDiTM 
posiada z 2011 r. Radny zapytał jak można układać nową siatkę połączeń bazując 
na badaniach potoków z 2011 roku. Wtedy nawet jeszcze nie było szybkiego 
tramwaju. W tych danych radny otrzymał liczbę pasażerów np. linii A, która wtedy 
kursowała jeszcze do ul. Hożej, czy ul. Studziennej. To są tak nieaktualne dane,
a my na ich podstawie chcemy w 2017 r. ułożyć nową siatkę połączeń. Ogólnie cały 
proces tworzenia tej siatki jest nieprawidłowy. Najpierw powinny się odbyć 
konsultacje z mieszkańcami, a dopiero później Prezydent powinien poprosić ZDiTM 
o przygotowanie tej siatki. Konsultacji w tej sprawie żadnych nie będzie są to 
jedynie konsultacje pozorowane. Radny stwierdził, że po przeanalizowaniu danych 
jakie otrzymał z ZDiTM wnioskuje aby w siatce połączeń przedłużono linię B z pętli 
na os. Słonecznym do pętli na os. Bukowym, dzięki czemu mieszkańcy Bukowego 
zyskają 50 połączeń z Centrum Miasta, jest to koszt około 20 tys. zł., oraz 
o zwiększenie kursowania linii C, ponieważ ta linia ma więcej pasażerów na 
Prawobrzeżu niż linia A.

M. Jacyna-Witt - zgłosiła interpelacje w sprawach:
- powołania Pana Z. Baszanowskiego do rady nadzorczej nowej spółki - załącznik 

nr 11 do protokołu,
- rekrutacji na stanowisko prezesa spółki powołanej do nadzoru modernizacji 

stadionu piłkarskiego - załącznik nr 12 do protokołu.

B. Baran - zgłosił zapytania w sprawach:
- informacji nt. narodowości mieszkańców Szczecina - załącznik nr 13 do 

protokołu,
- ilości uczniów mieszkających w internatach i bursach - załącznik nr 14 do 

protokołu,
- ilości uczniów w szczecińskich szkołach - załącznik nr 15 do protokołu.

M. Duklanowski - zgłosił zapytanie w sprawie śluzy przy Moście Długim - załącznik 
nr 16 do protokołu.
Radni przed dwoma laty głosowali stanowisko, w którym oczekiwali od Prezydenta 
wprowadzenia katalogu mebli miejskich, małej architektury na terenie miasta oraz 
stanowiska osoby zajmującej się transportem pieszym. Do tej pory tego nie ma,
pytanie: kiedy Pan Prezydent zamierza to zrobić?
Przejście przez ul. Taczaka wnioskowane przez radnego w pięciu, czy sześciu 
zapytaniach. W tym roku znalazły sie środki na nie, mija dziewiąty miesiąc tego 
roku, a przejścia w przedłużeniu ul. Kutrzeby nie ma. W tej chwili powstaje tam 
osiedle na kilkaset mieszkań co spowoduje, że ruch pieszy zwiększy się w sposób na 
pewno radykalny. Jest to niebezpieczne, ponieważ obecnie ludzie przechodzą przez 
dwupasmową ulicę, łamiąc prawo, kierowcy nie zachowują należytej ostrożności. 
Podobne przejście przez ul. Łukasińskiego, w okolicach końca płotu jednostki NATO 
także w tym roku były środki zarezerwowane, a w dalszym ciągu nie podjęto 
żadnych działań.
Radny zapytał, kiedy powstaną zaprojektowane parkingi w okolicy szkoły 
Salezjańskiej, przy ul. Ku Słońcu 124? Środki na ten cel w budżecie są, a do tej 
pory nie zrobiono nic.
Kiedy w tym roku spotka się Prezydencka Rada Komunikacyjna, której powstanie 
zapisano w drugim porozumieniu programowym dla Szczecina?
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W budżecie zapisane są także środki na naświetlacze wertykalne nad przejściami 
dla pieszych. W ubiegłym roku całość zadania została ukończona na przełomie 
grudnia i stycznia, kiedy pierwsze spotkanie odbyło się w maju. W tym roku żadne 
spotkanie w tej kwestii jeszcze się nie odbyło.
Radny zgłosił zapytanie w sprawie sygnalizacji świetlnej w ciągu al. Wyzwolenia przy 
wjeździe do C.H. „Galaxy” - załącznik nr 17 do protokołu.

P. Bartnik - zgłosił zapytanie w sprawie ustawienia znaku z nazwą placu "mecenasa 
Jerzego Chmury - załącznik nr 18 do protokołu.

T. Hinc - zwrócił uwagę, że w informacji jaką uzyskał w odpowiedzi na zapytanie
obiecane było uruchomienie wersji mobilnej dziennika elektronicznego. Zwrócił się 
o jak najszybsze jej uruchomienie.

R. Niburski - zgłosił zapytanie w sprawie rezygnacji przez szczecińskie kluby 
sportowe z rozgrywania meczów w hali Azoty Arena - załącznik nr 19 do protokołu.

G. Zielińska - zapytała o wkopanie tabliczki znamionowej nowo oddanego parku im. 
Romana Łyczywka na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Ostrawickiej.

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad:

5. Stanowisko w sprawie wystąpienia do Wojewody o niedokonywanie zmian 
nazw ul. 26 Kwietnia i ul. Obrońców Stalingradu.

W imieniu wnioskodawców projekt Stanowiska (załącznik nr 19 do protokołu) 
omówił P. Bartnik.

M. Duklanowski - stwierdził, iż zgadza się z wieloma tezami przedstawionymi przez 
radnego P. Bartnika jednak należy pamiętać, że ustawa dekomunizacyjna została 
poparta w Sejmie przez wszystkie kluby parlamentarne. Zapisy tej ustawy pokazują,
że pewne kompetencje są zupełnie poza Radą. Rada Miasta miała czas do 
2 września, aby wypowiedzieć się w kwestii nazw ulic. Cała wypowiedź radnego 
P. Bartnika dotycząca kontekstu historycznego padała wielokrotnie na 
posiedzeniach Komisji ds. Bezpieczeństwa i Samorządności także na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją ds. Kultury. Radni słyszeli także wielokrotnie odpowiedź 
Dyrektora IPN i szkoda, że nie jest on obecny podczas dzisiejszej sesji, bo można by 
skonfrontować z nim to co mówił radny P. Bartnik. Sięganie dzisiaj do kwestii 
historycznych było ważne i istotne do czasu kiedy Rada miała możliwość podjęcia 
uchwał. W ramach zawartego kompromisu między trzema klubami w Radzie Miasta,
na które składa się 27 radnych wydawało sie że sprawa jest zakończona, a radny 
P. Bartnik przedstawiając na Prezydium projekt stanowiska wszystkich zaskoczył. 
W myśl ustawy dziś jest wszystko w rękach Wojewody. Nie jest tak, że radny 
P. Bartnik nie może spotkać się z Wojewodą i jeżeli takie stanowisko wyraża on 
i jego klub może to uzgodnić z Wojewodą. Przedstawiony projekt stanowiska radny 
odbiera tak, że wypracowany kompromis nie do końca satysfakcjonował klub 
Platformy Obywatelskiej. Zaapelował do radnego P. Bartnika aby jednak doszło do 
spotkania z Wojewodą i omówienia tej sprawy, może w obecności dyrektora IPN. 
Radny poinformował, że po audycji radiowej, w której uczestniczył z radnym 
P. Bartnikiem już poza anteną, odbyła się rozmowa z dr Paziewskim i z dyrektorem 
IPN. Radny uznał, że proponowane stanowisko można by zastąpić innym, które 
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proponował dr Paziewski, wypowiadając się na antenie, że brakuje w Szczecinie 
nazw osób, które tworzyły Polską tożsamość miasta po 1945 r. Radny uznał, że 
omawiane stanowisko wyraźnie wykracza poza kompetencje Rady i wchodzi 
w kompetencje Wojewody. Radny zaproponował zastąpienie przedstawionego 
stanowiska stanowiskiem w sprawie powołania zespołu ds. nazewnictwa złożonego z 
osób zajmujących się współczesną historią naszego miasta, taką historią która 
pozwoli wysublimować takie nazwiska osób, co do których wydaje się, że 
rzeczywiście "przyłożyły rękę" do tworzenia tożsamości naszego miasta. 

T. Hinc - przekazał , że poseł Krzysztof Zaremba prosił o przekazanie radnemu 
P. Bartnikowi , że na kolejną sesję stawi się osobiście i chętnie imię swojego dziadka 
przedstawi w jaśniejszych barwach. 
Konsensus o którym wspominał radny M. Duklanowski był osiągnięty i tym 
stanowiskiem próbuje się Rade Miasta zamienić w listonosza, aby ten list napisany 
przez klub radnych PO zanieść do Wojewody. Drzwi Wojewody Krzysztofa 
Kozłowskiego są otwarte, proszę poprosić o spotkanie, przekonywać i Wojewoda jest 
osobą, która wsłucha się w przedstawiane argumenty. Radny zwrócił uwagę, że w 
Szczecinie nie ma ul. Bitwy Warszawskiej. W tej chwili decyzja leży po stronie 
Wojewody, bo 2 września minął termin kiedy Rada Miasta miała kompetencje do 
tego żeby na ten temat rozmawiać. Radny zachęcał wnioskodawców do wycofania 
tego stanowiska.

P. Bartnik - odnosząc się do informacji o pośle Zarembie stwierdził, że bardzo 
chętnie się z Panem Posłem spotka i podyskutuje na temat dziadka. Pan Prezydent 
Piotr Zaremba miał swoje białe i czarne strony, jak każdy z nas. Jako historyk wie, 
bo prześledził historię Prezydenta Zaremby, że stworzył zupełnie fantastyczny obraz 
samego siebie. Taką pełną analizę postaci Pana Piotra Zaremby jest trudno 
przeprowadzić, ale biorąc na wagę plusy i minusy z jego życia, to plusy są 
ważniejsze. Był pierwszym Prezydentem polskiego Szczecina, a my jesteśmy 
polskimi radnymi w polskim Szczecinie i to jest najważniejszy element jego życia.

M. Jacyna-Witt - radna zwróciła uwagę, że jeżeli radni poprą ten projekt 
stanowiska, to jednocześnie będą musieli bronić tych nazw. Zwróciła uwagę, iż 
należy pamiętać, że ci którzy bronili Stalingradu byli jednocześnie mordercami 
Polaków, dlatego uznała przedstawiony projekt za bezsensowny.

G. Zielińska - ad vocem do wypowiedzi radnej M. Jacyny-Witt stwierdziła, że
obrońcami Stalingradu była również ludność cywilna w związku z tym nie należy 
nazywać ich mordercami. 

M. Bagiński - Przewodniczący obrad w wymieniu klubu radnych „Bezpartyjni” 
ogłosił 5 min. przerwy do godz. 11.35.

Po przerwie:

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Stanowiska 
w sprawie wystąpienia do Wojewody o niedokonywanie zmian nazw ul. 26 
Kwietnia i ul. Obrońców Stalingradu

za - 19 przeciw - 11 wstrzym. - 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miasta Szczecin większością głosów 
podjęła Stanowisko w sprawie wystąpienia do Wojewody o niedokonywanie zmian 
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nazw ul. 26 Kwietnia i ul. Obrońców Stalingradu. Stanowisko Nr 13/17 stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad:

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

288/17 – wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego "Ofiarom 
Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-47"

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu wnioskodawców dokonał 
Ksiądz Kazimierz Łukjaniuk - Proboszcz Parafii św. Rafała w Nowogardzie. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

B. Baran - zacytował wypowiedź z Tygodnika Powszechnego: "Pomniki żyją tylko, 
kiedy ich - jeszcze albo już - nie ma. Jeśli sobie sterczą nieruchomo, zapominamy o 
ich obecności. Co innego, kiedy rozogni się spór o to, czy i gdzie mają się pojawić 
albo skąd zniknąć. Dochodzi wtedy do wyładowań społecznych o nieraz 
niespodziewanej sile.". Uważa, że Rada Miasta Szczecin jest właśnie na takim 
etapie. Radny zaapelował o rozwagę pamiętając o tym, że pomniki powinny łączyć, a 
nie dzielić. Na komisjach były wypowiedzi osób, które były świadkami tych zdarzeń.
Zaproponował, zmianę napisu z "Ofiar Nacjonalizmu Ukraińskiego" na „Ofiar 
bratobójczych walk”.

R. Niburski – odczytał część uzasadnienia do projektu uchwały. Stwierdził, że 
Nacjonaliści Ukraińscy w głównej mierze wywodzili się w powstałej w 1929 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Ich wrogami są narody, które ujarzmiają 
Ukraińców. Przedstawił działania Nacjonalistów Ukraińskich. Zaapelował do 
radnych o podjęcie uchwały ponieważ te ofiary zasługują na to żeby o nich 
pamiętać.

P. Bartnik – przypomniał, że na Komisji ds. Kultury odbyła się dosyć długa 
dyskusja nad projektem uchwały. Pomnik, który ma być budowany ma zaświadczać 
o tragedii zamordowanych, zamęczonych i torturowanych, ma zaświadczać o tym, że 
zrobili to źli ludzie - Nacjonaliści Ukraińscy, którzy tego dokonali. Za to nie ma 
przedkładać potrzeby zemsty i nie ma być skierowany do całego narodu 
ukraińskiego. Radny stwierdził, że na świecie są dwie rzeczy złe. Jedna to wojna, a 
druga to są nacjonalizmy. Nacjonalizmy nie są dane konkretnemu narodowi. 
Nacjonalizmy wstępować mogą wszędzie i wszędzie prowadzą do tragedii. 
Współczesne nacjonalizmy w Serbii i w Chorwacji doprowadziły do katastrofy w 
Bośni. Nacjonalizmy tureckie doprowadziły do rzezi Ormian. Nacjonalizm niemiecki 
doprowadził do II wojny światowej, rzezi Żydów, ale także Polaków, a także innych 
narodowości. Nacjonalizm Ukraiński doprowadził do tragedii Żydów, którzy 
mieszkali na Ukrainie, ale także Polaków, którzy zostali zamordowani na Wołyniu i 
wielu innych narodowości. Nacjonalizm rosyjski doprowadził przez wieki do wielu 
wojen, które Rosja, a potem Związek Radziecki prowadziły i niestety wiązało się to z 
cierpieniem ludzi. Nacjonalizm włoski doprowadził do tego, że bardzo wiele innych 
krajów, choćby Grecja, cierpiały. Nacjonalizm francuski doprowadził do tego, że 
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Żydów francuskich w Paryżu zwołano do hipodromu i stamtąd zostali wywiezieni do 
obozów koncentracyjnych i w 90% zostali oni zgładzeni. Także Polska ma swoje 
historie nacjonalistów, którzy doprowadzili do tragedii. Trzeba czcić pamięć 
zmarłych, trzeba skazać winnych, ale trzeba też powiedzieć, że trzeba budować 
świat do przodu i że trzeba szukać porozumienia z narodem ukraińskim, bo dla 
przyszłości Polaków jest to niezbędne.
Zacytował: "Jeśli Polska ma coś do zaoferowania światu, to jest to wiedza o tym, jak 
potworną rzeczą jest wojna. Ufundowaną w doświadczeniu świadomość, że wojna 
niszczy każdego. Lecz tego nie mówimy, bo być może boimy się, że zniszczyła i nas.".

M. Duklanowski - radny uważa, że ten projekt uchwały powinien zostać przyjęty 
jednogłośnie gdyż jest to wielka krzywda wyrządzona naszemu narodowi, naszym 
przodkom, a zwłaszcza tym osobom, które żyją w Szczecinie i mają korzenie 
wschodnie. Radny poinformował, że wszystkie koszty związane z pomnikiem pokryje 
Instytut Pamięci Narodowej.

B. Baran – ad vocem zapowiedział, że będzie głosował za przyjęciem tego projektu 
uchwały jeżeli pomnik będzie nosił nazwę „Ofiar bratobójczych walk”, bo one były 
bratobójcze.

R. Stankiewicz – stwierdził, że to nie były bratobójcze walki tylko jednostronna rzeź, 
a to co było później, to był świadomy odwet Polski.

M. Jacyna-Witt - uważa, że ta historia jest bardzo skomplikowana, a pomnik jest 
potrzebny i powinien zostać zaakceptowany przez Radę Miasta.

W. Dąbrowski - uważa, że pamięć zmarłym się należy i należy poprzeć projekt 
uchwały.

Przewodniczący obrad na wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej ogłosił 3 
minuty przerwy do godz. 12.25.

Po przerwie:

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 288/17

za – 23 przeciw - 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika poświęconego "Ofiarom Nacjonalistów Ukraińskich 
w latach 1939-47". Uchwała Nr XXXIII/877/17 stanowi załącznik nr 24 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

291/17 – wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego 
pracowników służby zdrowia - ofiar Zbrodni Katyńskiej

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu wnioskodawców dokonał 
Krzysztof Męciński z Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 291/17

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego pracowników służby zdrowia - ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Uchwała Nr XXXIII/878/17 stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

286/17 – przebudowy "Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej" i nadania 
mu nazwy "Pomnik Matki Bożej Królowej Pokoju - Patronki Pojednania 

Narodów Europy" oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/459/16 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 17 maja 2016 r.

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu wnioskodawców dokonała 
Tamira Maziakowska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Slajdy 
z przedstawionej prezentacji stanowią załącznik nr 28 do protokołu.

Komisja ds. Kultury zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.

M. Jacyna –Witt – zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie projektu uchwały 
bez dyskusji.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnej 
Małgorzaty Jacyny-Witt.

za - 22 przeciw - 0 wstrzym. - 2

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 286/17

za – 0 przeciw - 23 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów odrzuciła projekt uchwały w sprawie 
przebudowy "Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej" i nadania mu nazwy 
"Pomnik Matki Bożej Królowej Pokoju - Patronki Pojednania Narodów Europy" oraz 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/459/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 maja 
2016 r.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

243/17 – udzielenia Gminie Czersk, Sulęczyno, Dziemiany i Lipusz pomocy 
finansowej na usuwanie skutków nawałnicy

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu.
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M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 243/17 z autopoprawką

za – 27 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Gminie 
Czersk, Sulęczyno, Dziemiany i Lipusz pomocy finansowej na usuwanie skutków 
nawałnicy. Uchwała Nr XXXIII/879/17 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

278/17 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński - Skarbnik Miasta Szczecin. Projekt uchwały stanowi załącznik 
nr 32 do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu. Slajdy z przedstawionej prezentacji stanowią załącznik nr 34 do 
protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie, w części realizowanej przez Wydział Oświaty.

W dyskusji głos zabrali:

M. Jacyna-Witt – zapytała dlaczego w punkcie "Pozyskiwanie modernizacja 
budynków wolnych lokali mieszkalnych" dokłada się kwotę 2 miliony złotych skoro 
w budżecie miasta na wykonanie toalet w budynkach, gdzie ich nie było,
przeznaczono 2 miliony złotych, a de facto w tej chwili remont trwa w 12 tylko 
mieszkaniach i nie ma możliwości żeby do końca roku zrobić więcej. Tak więc po co 
zwiększać kwotę skoro za chwilę się okaże, że ta kwota 2 milionów złotych nie 
zostanie wykorzystana.

M. Matias – zapytał o dodatkowe koszty, które Miasto musi ponieść w związku 
z Szybkim Tramwajem. Chodzi o kwotę 800 tysięcy złotych, z których 500 tysięcy 
jest na korekty torowiska i kilkaset tysięcy na komunikację zastępczą. Radny 
zapytał czy po naprawie zwiększy się prędkość przejazdowa na łuku? Ma informację, 
że będzie ona wynosiła 40 kilometrów na godzinę i zapytał ile obecnie wynosi? 
Radny zawnioskował aby przy kryteriach wyboru wykonawcy uwzględniać element, 
który umożliwi oferentowi przedstawienie bardziej atrakcyjnej dla Miasta i dla 
mieszkańców oferty poprzez to, że skróci czas realizacji zadania.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że zwiększy się prędkość 
eksploatacyjna z tego powodu, że teraz jest zmniejszona. Odnośnie kwestii 
dotyczącej przetargu i kryteriów poinformował, że kryteria są trzy: cena, okres 
rękojmi oraz wysokość kary umownej tzw. samo ukaranie. Nie ma kryterium, 
o którym mówił radny Matias czyli terminu i możliwości skracania tego terminu 
jako następnie branego w punktacji z tego względu, że te wszystkie prace zostały 
ocenione na siedem dni od momentu zamknięcia przejazdu do momentu ponownego 
powrotu tramwaju do eksploatacji. Pewnych prac nie da się przyspieszyć, bo musi 
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być zachowana pewna kolejność wykonywania tych prac i nic tutaj nie da 
zwiększenie środków ani większa liczba pracowników.

Lilla Królikowska - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie 
odnosząc się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Jacyny-Witt poinformowała, że 9 
łazienek jest gotowych i oddanych przy ul. Miodowej 20, 12 łazienek przy 
ul. Kościelnej, które zostaną oddane w terminie 30 września br. Kolejne są na etapie 
ogłoszonego przetargu na wykonawstwo, ale jest problem z wyłonieniem wykonawcy 
gdyż nie zgłaszają się oferenci. Ma nadzieję, że na koniec roku będzie miała lepsze 
wiadomości i wtedy będzie się z nich rozliczała. Dodatkowe 2 miliony złotych mają 
być przeznaczone na 150 nowych dokumentacji na łazienki (5 tysięcy kosztuje 
średnio jedna dokumentacja), po to żeby w styczniu rozpocząć przetargi na 
wykonawstwo łazienek. Pozostała kwota (1,5 mln zł.) będzie przeznaczona na dachy 
gdyż tegoroczne, deszczowe lato zrobiło wiele szkód w zasobie mieszkaniowym.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 278/17 z autopoprawką

za – 17 przeciw - 2 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok. Uchwała Nr XXXIII/880/17 stanowi 
załącznik nr 35 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

279/17 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 
2017 rok i lata następne

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 279/17 z autopoprawką

za – 16 przeciw - 1 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne. 
Uchwała Nr XXXIII/881/17 stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

280/17 – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 
z perspektywą do 2023 roku

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
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M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów oraz Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarskiej Morskiej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 280/17 z autopoprawką

za – 15 przeciw - 2 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku. 
Uchwała Nr XXXIII/882/17 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godz. 14.00.

Po przerwie:

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

246/17 – zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na 
wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 

działalność w zakresie oświaty

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów oraz Komisja ds. Edukacji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 246/17

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty. Uchwała Nr XXXIII/883/17 
stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

247/17 – zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński 
Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława 

Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44
do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 247/17

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w 
Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla 
i Metodego 43 w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/884/17 stanowi załącznik nr 45 do
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

248/17 – projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 248/17

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie projektu 
zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. Uchwała Nr XXXIII/885/17 stanowi załącznik nr 47 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

249/17 – projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 249/17

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie projektu 
zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. Uchwała Nr XXXIII/886/17 stanowi załącznik 
nr 49 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

250/17 – ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 250/17

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała Nr XXXIII/887/17 stanowi 
załącznik nr 51 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

206/17 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie –
Niemierzyn - szpital” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 206/17

za – 16 przeciw - 2 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - szpital” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/888/17 stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

207/17 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa -
Grzymińska” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 207/17

za – 16 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Grzymińska” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXIII/889/17 stanowi załącznik nr 55 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

259/17 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

M. Duklanowski - przypomniał, że ten plan zagospodarowania przestrzennego był 
już głosowany przez Radę Miasta Szczecin przed jedenastoma miesiącami. Wtedy 
został on odrzucony w głosowaniu. Głos zabierał wtedy Przewodniczący Zrzeszenia 
Kupców Pan Pepliński, który mówił o tym, że ta uchwała zmienia sposób 
zagospodarowania terenu przy ulicy Wiosennej. Miała ona być przekonsultowana ze 
środowiskami kupieckimi, a jednak nie została. Mówił o tym, że jeżeli chce się 
budować kolejne powierzchnie handlowe, to za każdym razem one będą 
konkurowały z powierzchniami handlowymi, które są w posiadaniu szczecińskich 
kupców. Dzisiaj pozostaje to nadal aktualne, bo oczekiwanie szczecińskich kupców 
jest jasne. Nie chodzi o to żeby otrzymali monopol na handel, bo takiego nie ma i nie 
będzie. Zmieniając ten plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli się na 
powstanie kolejnego centrum handlowego i pieniądze nie będą wydawane 
u szczecińskich kupców, których należy wspierać. Zachęcał radnych do szerszego 
patrzenia na miasto oraz do głosowania przeciwko uchwale, która niszczy prywatny 
handel w Szczecinie.

W. Dzikowski – jako mieszkaniec Prawobrzeża jest odmiennego zdania. Nikt nigdy 
nie stwierdził, że jest wniosek o utworzenie galerii handlowej. Nie sądzi by przy 
takim nasyceniu handlem na Prawobrzeżu ktoś jeszcze chciałby tam postawić jakiś 
sklep. Cała ta dzielnica od ulicy Struga do torów to jest dzielnica przemysłowa.

M. Jacyna-Witt - poinformowała, że właścicielem tego terenu jest szczeciński 
przedsiębiorca, który zbankrutował przez konkurencje dużych sieci handlowych 
i zdaniem radnej należy go wesprzeć, tak aby mógł wybudować duży obiekt by móc 
konkurować z innymi wielkimi obiektami.

M. Duklanowski - uważa, że tego typu rozwiązania zawsze godzą w rodzimy handel.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 259/17
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za – 15 przeciw - 8 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXIII/890/17 stanowi załącznik nr 57 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

260/17 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Warszewo-Wkrzańska 2” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 260/17

za – 21 przeciw - 3 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-
Wkrzańska 2” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/891/17 stanowi załącznik nr 59 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

261/17 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Warszewo - Rafy Koralowej” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 261/17

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo -
Rafy Koralowej” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/892/17 stanowi załącznik nr 61
do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

262/17 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów -
Miodowa 3” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 262/17

za – 19 przeciw - 3 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXXIII/893/17 stanowi załącznik nr 63 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

263/17 – ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 263/17

za – 20 przeciw - 1 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXXIII/894/17 stanowi załącznik nr 65 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

264/17 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo -
Duńska 3” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 264/17

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXXIII/895/17 stanowi załącznik nr 67 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

244/17 – zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/728/17 z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania 

w roku 2017

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 68 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 244/17

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
Nr XXVIII/728/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań dotyczących 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
te zadania w roku 2017. Uchwała Nr XXXIII/896/17 stanowi załącznik nr 69 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

281/17 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian 
w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez 

jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 70 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 281/17

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin. Uchwała 
Nr XXXIII/897/17 stanowi załącznik nr 71 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

245/17 – zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, 

określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów oraz zasad taryfowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 72 do protokołu.

M. Duklanowski - stwierdził, iż popiera ten projekt uchwały, bo jest on ważny 
z punktu widzenia społecznego. Jednak wyraził obawę czy na koniec roku radni nie 
usłyszą znowu jak to ulgi w transporcie obniżają wpływy i że to radni są temu 
winni. Radny zawnioskował aby przy takich projektach przedstawiane były 
konsekwencje w proponowaniu tego typu ulg nawet dla kilkunastu osób.

W. Dorżynkiewicz - poinformował, że jego znajomy złożył do Prezydenta wniosek aby 
osoby oddające krew w dniu oddawania krwi były zwolnione z opłaty za jazdę 
komunikacja miejską, ponieważ po oddaniu krwi nie można prowadzić samochodu. 
W odpowiedzi Prezydent Krzystek odpisał, że prosi o wskazanie ile osób w dniu 
oddania krwi dojeżdża do punktu krwiodawstwa samochodem i ile osób korzysta 
z transportu miejskiego aby móc wyliczyć koszty. Radny w pełni popierając 
przedstawiony projekt nie doczytał się w nim jednak ilu jest zasłużonych dawców
przeszczepów ilu z nich korzysta z komunikacji miejskiej i jaki będzie koszt 
ponoszonych zmian. Dlaczego więc nierówno traktuje się podmioty?

M. Jacyna-Witt – zgodziła się z wypowiedzią radnego M. Duklanowskiego, który 
podkreślił, że w Szczecinie bardzo mocno spadają wpływy z biletów komunikacji 
miejskiej. Teraz przyszła pora aby na koniec roku, bardzo jasno sprecyzować, 
zbadać z czego to wynika. Z jednej strony bardzo dużo inwestujemy w komunikację 
miejską, a z drugiej strony te spadające wpływy pokazują, że coraz mniej ludzi z 
tego korzysta. Obciążanie tej garstki osób, które z tych opłat są zwolnione jest 
zupełnie bez sensu. Zatem zmniejszanie dochodów z tego tytułu jest także 
bezsensu. Radna zawnioskowała aby na koniec roku, w ramach Komisji ds. 
Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska taka dyskusja się 
odbyła i aby radni zażądali od Prezydenta takiej informacji. 

A. Ciemniak - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych uznał, że jeżeli 
chodzi o straty związane z utratą wpływów z powodu udzielenia ulgi sześciu osobom
trudno mówić o jakichkolwiek stratach, jeśli chodzi o budżet miasta. Faktycznie nie 
jesteśmy nawet w stanie zweryfikować, czy te osoby skorzystają z ulgi. Dzisiaj 
bazujemy tylko na danych z bazy, którą udostępnia Poltransplantic w zakresie 
zarejestrowanych dawców przeszczepu. Na jej podstawie określana jest szacunkowa 
wielkość utraty wpływów.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, iż radni mają rację co do 
reguł i co do zasady, że jeżeli jest dyskusja o wpływach z biletów i o tym co ma na to 
wpływ, to niewątpliwie ulgi i zwolnienia jakiś wpływ mają. Trudno nie zgodzić się 
z radnym M. Duklanowskim, że potem dokłada się to do tego katalogu, który jest 
dość długi i następnie kiedy dyskutujemy o spadku wpływów ze sprzedaży biletów, 
również w argumentacji wymienia się ten czynnik z ulgami, choć doskonale wiemy, 
że zasadniczą kwestią jest kto tymi autobusami się porusza. Dobra siatka połączeń, 
dobra komunikacja, o dobrym standardzie, zachęcająca do korzystania z niej, ale 
i tak się do niej dopłaca, tego się nie zmieni. Prezydent przypomniał, że zdarzały się 
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wnioski o bezpłatnym korzystaniu z komunikacji miejskiej. Uznał za słuszną 
propozycję radnej M. Jacyny-Witt aby omówić tę sprawę na najbliższym posiedzeniu 
Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska 
i zaoferował swoją współpracę ze względu na swoje doświadczenie zawodowe 
w zajmowaniu się tymi sprawami. 

P. Bartnik – stwierdził, iż z tej dyskusji rozumie, że są dwa problemy. Jeden 
dotyczący zwolnień z opłat za komunikację, i jest to problem, który wymagałby 
inwentaryzacji i przyjrzeniu się temu ponownie. Zwrócił uwagę na problem 
dotyczący zwolnienia z opłat uczniów szkół podstawowych, w obliczu dokonanych 
zmian w systemie oświaty, dotyczących wydłużenia nauki w szkole podstawowej do
klasy ósmej. Niektóre z dużych miast w Polsce podjęły decyzję o objęciu tymi ulgami 
ośmioklasowych szkół podstawowych. Czym innym jest to na co zwrócił uwagę 
radny M. Duklanowski, dlaczego pomimo tego, że inwestujemy bardzo duże 
pieniądze w komunikację miejską, że w zasadzie wykonano najważniejszą
inwestycję Szczecina łączącą Prawobrzeże i Lewobrzeże tramwajem, dlaczego spada 
ilość osób korzystających z komunikacji, a powinna ewidentnie wzrosnąć. Gdzieś 
tkwi przyczyna. Na pewno to również wymaga analizy i odpowiedzi na to pytanie, by
móc wiedzieć czy i jak modernizować komunikację miejską dalej i kiedy. 

M. Matias - zapytał, jaka była geneza powstania tego projektu uchwały?

M. Bagiński - wyjaśnił, że inicjatywa ta została zgłoszona przez środowiska 
zajmujące się przeszczepami, aby w ten sposób uhonorować ludzi, którzy podejmują 
się roli bycia dawcą.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 245/17

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 
Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych. Uchwała 
Nr XXXIII/898/17 stanowi załącznik nr 73 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

274/17 – zaliczenia ul. Ułanów Krechowieckich do kategorii dróg gminnych na 
terenie Gminy Miasto Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 74 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 274/17

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia ul. Ułanów 
Krechowieckich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
Uchwała Nr XXXIII/899/17 stanowi załącznik nr 75 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

275/17 – zaliczenia drogi na terenach inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Szczecin przy ul. Nad Odrą do 

kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 76 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 275/17

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia  drogi na 
terenach inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -
podstrefa Szczecin przy ul. Nad Odrą do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy 
Miasto Szczecin. Uchwała Nr XXXIII/900/17 stanowi załącznik nr 77 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

276/17 – zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 78 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 276/17

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Szczecin. Uchwała Nr XXXIII/901/17 stanowi załącznik nr 79 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

277/17 – zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego 

w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 80 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 277/17

za – 21 przeciw - 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.  
„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego”. Uchwała Nr XXXIII/902/17 stanowi załącznik nr 81 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

251/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 

Narożnej stanowiącej działki numer 345/2 oraz 346/3 
z obrębu ewidencyjnego 2019

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 82 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 251/17

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Narożnej stanowiącej działki numer 
345/2 oraz 346/3 z obrębu ewidencyjnego 2019. Uchwała Nr XXXIII/903/17
stanowi załącznik nr 83 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

252/17 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej 
w Szczecinie przy ul. Trygława 21

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 84 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 252/17

za – 18 przeciw - 1 wstrzym. – 1
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej 
w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Trygława 21. Uchwała 
Nr XXXIII/904/17 stanowi załącznik nr 85 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

253/17 – uchylenia uchwały oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, 

składającej się z działki nr ewid. 20/1 z obr. 3031 o adresie ul. Dębogórska 31, 
32, 33 oraz działki nr ewid. 20/3 z obr. 3031, oddawanej w użytkowanie 

wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobów i Obrotu Nieruchomościami. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 86 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

M. Duklanowski - uważa, że ważną rzeczą w kwestii poruszanej w dniu dzisiejszym 
jest to żeby radni znali ostateczne ramy co do możliwości zagospodarowania tego 
miejsca i dopiero na tej podstawie podjęli decyzję dla terenu ważnego z punktu 
widzenia Miasta. Radny nie ma informacji czy Miasto może coś zrobić ze środków 
gminnych wraz z finansowaniem zewnętrznym, które może być w dużej wysokości, 
po to żeby zrewitalizować przestrzeń i tkankę społeczną wokół tego miejsca. 
Zauważył, że w poprzednim raporcie dotyczącym rewitalizacji w Szczecinie te tereny
były wskazane jako tereny zdegradowane, zagrożone i wymagające rewitalizacji. 
Radnemu wydaje się, że ten obiekt mógłby służyć celom społecznym na tym terenie. 
Radny oczekuje porządnej analizy i wskazania tego co Miasto chce osiągnąć w tym 
miejscu.

M. Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobów i Obrotu Nieruchomościami stwierdziła, 
że proces przygotowania nieruchomości do zbycia jest procesem długotrwałym. 
Jeżeli nie ma rekomendacji Rady Miasta, to pewnych czynności nie można wykonać. 
W czerwcu br. była informacja z Biura Planowania Przestrzennego Miasta, że ten 
plan będzie w tym roku i wtedy proces sprzedaży idealnie wpisałby się w termin 
uchwalenia planu. W tej chwili jest informacja, że tego planu nie ma, ale tego nie 
była w stanie przewidzieć.

M. Jacyna-Witt - zaapelowała do radnych o głosowanie przeciwko tej uchwale. 
Stwierdziła, że Miasto powinno przejąć ten obiekt i samo aplikować o środki unijne 
na jego remont. W obecnych programach unijnych są ogromne pieniądze na 
rewitalizację tego typu obiektów. Ten obiekt mógłby promieniować swoim 
działaniem na wszystkie dzielnice północne. Zdaniem radnej prywatyzacja do 
przodu przynosi bardzo negatywne skutki, tak jak się stało z Wieżą Bismarcka. 
Zaprosiła Biuro Planowania Przestrzennego Miasta do współpracy z Radą Miasta 
przy pracy nad planem zagospodarowania dla tego terenu.
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M. Duklanowski – zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 
projektodawcy do czasu przygotowania planu zagospodarowania dla tego terenu.

za – 17 przeciw - 4 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła decyzję o odesłaniu projektu do 
projektodawcy do czasu przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla 
tego obszaru.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

254/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą 

Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 65/5 
z obrębu 4014

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 87 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 254/17

za – 21 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej 
w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, 
stanowiącej działkę nr 65/5 z obrębu 4014. Uchwała Nr XXXIII/905/17 stanowi 
załącznik nr 88 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

255/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 

Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy. Piskorskiego 22 - działka nr 
43 z obrębu 4049

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 89 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 255/17

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy 
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ulicy. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049. Uchwała Nr XXXIII/906/17
stanowi załącznik nr 90 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

256/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej 

numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie 
przy ulicy Niemierzyńskiej 3,4

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

M. Jacyna-Witt - poinformowała, że będzie wnioskowała o odesłanie tego projektu
uchwały do projektodawcy i przeprocedowanie jeszcze raz przez Komisję ds. 
Budownictwa i Mieszkalnictwa. W lipcu radna złożyła zapytanie do Prezydenta w 
sprawie wyburzeń kamienic na Niebuszewie i uzyskała informację, że nieruchomość 
przy ul. Niemierzyńskiej 3,4 została przewidziana do zbycia wraz z budynkami. 
Jeszcze w lipcu budynki były przewidziane do sprzedaży z budynkami, a teraz jeden 
jest do zbycia, a drugi do wyburzenia. Radna zastanawia się czy nie można by w 
Szczecinie robić remontów zostawiając przednie fasady budynków, a cały tył pięknie 
zabudowywać w sposób rozsądny. Tak zrobiono z budynkiem przy ul. 
Niemierzyńskiej 2. Można zaproponować pewne nowatorskie rozwiązania w 
Szczecinie, a nie tylko doprowadzać budynki do ruiny (nie robiąc żadnych 
remontów) i konieczności ich rozbiórki, a później sprzedawać nieruchomości.

M. Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobów i Obrotu Nieruchomościami poprosiła 
panią Małgorzatę Gwiazdowską - Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Panią 
Annę Szotkowską - Zastępcę Dyrektora ZBiLK o odniesienie się do uwag radnych.

M. Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków poinformowała, że oba obiekty są 
w gminnej ewidencji zabytków, a dopóki obiekt nie zostanie wyburzony, to w niej 
pozostaje. Był wniosek dotyczący wyburzenia obiektów przy Niemierzyńskiej 3 i 4. 
Według przedstawionych danych przez właściciela obiektów i według analizy 
Miejskiego Konserwatora Zabytków ekspertyza dla obiektu przy ulicy 
Niemierzyńskiej 4 wykazywała bardzo silną degradację substancji zabytkowej, 
wymagającą powyżej 60% wymiany tej substancji. Nie jest zasadą konserwatorską 
burzenie i budowanie na nowo. W sytuacji, kiedy nastąpiła tak duża degradacja 
obiektu i są do tego stosowne ekspertyzy wykonane przez osoby uprawnione, 
wydana została zgoda na wyburzenie tego obiektu przy wykonaniu dokumentacji 
pomiarowej i fotograficznej. Taka jest praktyka w przypadku obiektów zniszczonych. 
Natomiast w przypadku obiektu przy ulicy Niemierzyńskiej 3 stan techniczny 
obiektu był lepszy i nie było odpowiedniej ekspertyzy, która by uzasadniała jego 
wyburzenie. W związku z tym są wydane zalecenia konserwatorskie dotyczące 
remontu tego obiektu i sposobu przeprowadzenia remontu.

Anna Szotkowska - Zastępca Dyrektora ZBiLK ds. Nadzoru Właścicielskiego 
i Inwestycji poinformowała, że na podstawie ekspertyz, o których wspomniała Pani 
Gwiazdowska, został postawiony wniosek o rozbiórce budynków. Ekspertyzy 
wykazały nieopłacalność remontu zarówno dla budynku przy ulicy Niemierzyńskiej 
3 i 4. Obydwie ekspertyzy wykazały, że remont jest niezasadny. Budynek przy ulicy 
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Niemierzyńskiej 4 został wyłączony z eksploatacji, bo był zakaz dalszego 
zamieszkiwania i użytkowania go już w 2012 roku. Ostatnia rodzina z 
Niemierzyńskiej 3 wyprowadziła się w 2017 r.

G. Zielińska - stwierdziła, że w Szczecinie jest wiele budynków w takim stanie i z 
takimi ekspertyzami i zapytała dlaczego właśnie teraz, te budynki mają być 
przedmiotem uchwały, a nie inne?

Anna Szotkowska - Zastępca Dyrektora ZBiLK ds. Nadzoru Właścicielskiego 
i Inwestycji stwierdziła, że jest około 400 budynków stanowiących 100% własność 
gminy. One są w różnym stanie technicznym: dopuszczającym, dobrym czy 
dostatecznym. Dla tych budynków które, w wyniku przeglądów budowlanych 
rocznych czy pięcioletnich są zagrożenia użytkowania budynku są zlecane 
ekspertyzy określające czy jest to zagrożenie czy jest potrzeba przeprowadzenia 
jakichś remontów. Jest jeszcze kilka budynków dla, których ZBiLK zleca takie 
ekspertyzy. Zaproponowała, że przekaże radnym wykaz adresowy budynków, które 
na dzień dzisiejszy są już wysiedlone i są przeznaczone do rozbiórki oraz wykaz 
budynków, dla których są takie ekspertyzy zlecone, które możliwe, że będą do 
rozbiórki.

M. Duklanowski - poinformował, że na stronie wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków jest zapis mówiący, że "Użytkownicy obiektów zabytkowych stanowiących 
własność Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego składają zobowiązanie 
należytego ich utrzymania, konserwacji i opieki nad nimi. Jeżeli zabytek będący 
własnością Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego użytkowany jest w 
sposób nie odpowiadający jego wartości zabytkowej, może być przez właściwe 
organy przekazany innemu użytkownikowi.". Jeśli w 2009 roku w planie 
zagospodarowania przestrzennego te nieruchomości były określone jako zabytkowe, 
a w 2017 roku określamy te obiekty jako obiekty nadające się do wyburzenia albo 
są na skraju decyzji o wyburzeniu, to znaczy, że po drodze właściwa jednostka 
odpowiedzialna za dbałość o te obiekty nie przyłożyła się do tego, a tą jednostką jest 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, który w imieniu Gminy działa na majątku 
gminy. Zapytał czy to jest nagminną sytuacją?

Anna Szotkowska - Zastępca Dyrektora ZBiLK ds. Nadzoru Właścicielskiego 
i Inwestycji wyjaśniła, że była wprowadzona Polityka mieszkaniowa, do której 
załączony był stan techniczny zasobu komunalnego. Dla 400 budynków, które 
stanowią własność Gminy określony jest jakiś stopień stanu technicznego: dobry, 
dopuszczający. Jest podział w kategoriach na dachy, izolacje, elewacje. Między 
innymi po to były wprowadzone zmiany i diagnoza, która jasno pokazała w jakim 
stanie jest zasób komunalny, To że jest niedofinansowny i takich budynków, które 
nie zostały zrobione jest wiele. W tym roku były dość duże nakłady finansowe, które 
zostały zrealizowane właściwie w całości. Wszystkie zaplanowane dachy, izolacje i 
elewacje zostały zrobione. Natomiast nie zostały wyremontowane wszystkie budynki, 
bo ich stan techniczny i ilość tych budynków jest taka, że nie są w stanie w ciągu 
roku, trzech i pięciu przy takim finansowaniu zadbać o nie wszystkie.

M. Jacyna-Witt - zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 
projektodawcy i ponowne przedyskutowanie go na komisji.

za - 10 przeciw - 12 wstrzym. - 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony.
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 256/17

za – 11 przeciw - 12 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów odrzuciła projekt uchwały.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

257/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się 

z działek gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 48/9 i 48/10 z obrębu 

ewidencyjnego 4084, położonych w Szczecinie przy ulicy Olszynki 
Grochowskiej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 92 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 257/17

za – 22 przeciw - 1 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 
48/9 i 48/10 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonych w Szczecinie przy ulicy 
Olszynki Grochowskiej. Uchwała Nr XXXIII/907/17 stanowi załącznik nr 93 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

258/17 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

położonej w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 7

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 94 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 258/17

za – 19 przeciw - 0 wstrzym. – 2
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej 
w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 7. Uchwała 
Nr XXXIII/908/17 stanowi załącznik nr 95 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

265/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego –
pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego w Szczecinie przy Al. 
Wyzwolenia 63 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w 

nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu 
lokalu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 96 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 265/17

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1 
położonego w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia 63 wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy 
pierwszeństwa w nabyciu lokalu. Uchwała Nr XXXIII/909/17 stanowi załącznik 
nr 97 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

266/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 
położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem 

w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu 
garażu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 98 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 266/17

za – 19 przeciw - 1 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie 
przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania 
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najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu. Uchwała Nr XXXIII/910/17 stanowi 
załącznik nr 99 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

267/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 
położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem 

w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa 
w nabyciu garażu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 100 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 267/17

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie 
przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania 
najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu. Uchwała Nr XXXIII/911/17 stanowi 
załącznik nr 101 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

268/17 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 102 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 268/17

za – 18 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXXIII/912/17 stanowi załącznik nr 103 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

269/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego 
nr 5a położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 

w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 104 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 269/17

za – 19 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu 
niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego w budynku przy 
ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/913/17
stanowi załącznik nr 105 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

270/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 

położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w 
Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 106 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 270/17

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu 
niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy 
ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/914/17
stanowi załącznik nr 107 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

271/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 
położonego w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 42 wraz ze zbyciem udziału 

w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu 
garażu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 108 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 271/17

za – 20 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie 
przy ul. Strzałowskiej 42 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz 
przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu. Uchwała Nr XXXIII/915/17
stanowi załącznik nr 109 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

272/17 – wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 
położonego w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej wraz ze zbyciem udziału 

w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu 
garażu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 110 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 272/17

za – 16 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie 
przy ul. Grzymińskiej wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz 
przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu. Uchwała Nr XXXIII/916/17
stanowi załącznik nr 111 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

240/17 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szafranowa)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 112 do protokołu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 240/17

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szafranowa). Uchwała Nr XXXIII/917/17 stanowi 
załącznik nr 113 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

241/17 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Irysowa)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 114 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 241/17

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Irysowa). Uchwała Nr XXXIII/918/17 stanowi 
załącznik nr 115 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

242/17 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśny Brzeg)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 116 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 242/17

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśny Brzeg). Uchwała Nr XXXIII/919/17 stanowi 
załącznik nr 117 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

283/17 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pod Urwiskiem)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 118 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 283/17

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 0
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pod Urwiskiem). Uchwała Nr XXXIII/920/17
stanowi załącznik nr 119 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

282/17 – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 120 do protokołu.

M. Duklanowski - poprosił aby Biuro Rady Miasta wykonało zestawienie z 
frekwencji radnych na posiedzeniach komisji.

R. Niburski – zgodził się z wypowiedzią radnego Duklanowskiego.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 282/17

za – 23 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 XXXIII/921/17 stanowi załącznik nr 121 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

238/17 – skargi na działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 122 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 238/17

za – 13 przeciw - 3 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXXIII/922/17 stanowi załącznik nr 123
do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

239/17 – skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 124 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 239/17

za – 16 przeciw - 2 wstrzym. – 4
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXXIII/923/17 stanowi załącznik nr 
125 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

284/17 – skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 126 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 284/17

za – 16 przeciw - 2 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXIII/924/17 stanowi załącznik nr 127 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

285/17 – skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 128 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 285/17

za – 14 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXIII/925/17 stanowi załącznik nr 129 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

287/17 – skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 130 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 287/17

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXIII/926/17 stanowi załącznik nr 131 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

289/17 -  skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie w zakresie nieprawidłowego działania

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 132 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 289/17

za – 21 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nr 289/17 w sprawie 
skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie 
nieprawidłowego działania. Uchwała Nr XXXIII/927/17 stanowi załącznik nr 133 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

290/17 - skargi na bezprawne działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
"Dom Kombatanta" w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 134 do protokołu.

M. Jacyna-Witt - omówiła skargę, w której chodziło o uniemożliwienie zamykania 
się ludziom od środka w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad odczytał pismo Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Domu z udziałem 
Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zgłosił wniosek formalny o odesłanie 
projektu uchwały do projektodawcy do czasu przeprowadzenia tej wizji.

U. Pańka - poparła wniosek Przewodniczącego obrad.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o 
odesłanie projektu uchwały do projektodawcy

za - 21 przeciw - 2 wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy.
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Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad:

7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych 
przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, 
Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek 
organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu 
zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje 
administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych przez: 
radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, 
Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby 
zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby 
wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta stanowi załącznik nr 
135 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad:

8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok 
samorządowych instytucji kultury.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok 
samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 136 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad:

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 
2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek 
Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii 
Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szkół Wyższych stanowi załącznik nr 137 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad:

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 
2017 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku
stanowi załącznik nr 138 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.
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Przystąpiono do realizacji 11 punktu porządku obrad:

11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Szczecin na 2017 rok i lata następne, za I półrocze 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 
2017 rok i lata następne, za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 139 do 
protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 12 punktu porządku obrad:

12. Informacja w zakresie kosztów wprowadzenia reformy systemu oświaty -
skutki finansowe dla budżetu Gminy Miasta Szczecin.

Informacja w zakresie kosztów wprowadzenia reformy systemu oświaty - skutki 
finansowe dla budżetu Gminy Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 140 do 
protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 13 punktu porządku obrad:

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

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

Przystąpiono do realizacji 14 punktu porządku obrad:

14. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 
stanowi załącznik nr 141 do protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 142 do 
protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 15 porządku obrad:

15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Nie wniesiono.
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Przystąpiono do realizacji punktu 16 porządku obrad:

16. Zamknięcie obrad.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad XXXIII sesji 
został wyczerpany i oświadczył, że zamyka XXXIII zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin.

Przewodniczący obrad

Mariusz Bagiński
Protokołowała:

Marta Klimek

Edyta Sowińska


