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Protokół  Nr  XXXV/17 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  21  listopada  i  5  grudnia  2017  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 21 listopada 2017 r.: 
- godz. 11.00 
Zakończenie obrad 05 grudnia 2017 r.: 
- godz. 12.45 
 
 
W dniu 21 listopada 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 XXXV 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 XXXV zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina. 
 
Medal dla dr n. med. Dariusza Jeżewskiego 
 
W imieniu wnioskodawców laudację wygłosił prof. dr hab. Ireneusz Kojder. 
 
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni Rady Miasta 
Szczecin. Staję dziś przed trudnym zadaniem i nie jest to kokieteria z mojej strony. 
Mój staż w badaniu mózgu tak i chorego, jak i mózgu zdrowego, zaowocował 
znajomością, co najmniej przybliżoną, metody i kryteriów odnośnych. 
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Występowaliśmy z Panią Dyrektor Hanną Bartnik, doskonałym pedagogiem 
i organizatorem działań pedagogicznych, do Wysokiej Rady w sprawie uznania 
zasług dr. n. med. Dariusza Jeżewskiego, jakie ma on dla społeczności Szczecina 
i nie tylko. Wieloletnia obserwacja, upoważnia mnie również do tego, że 
absolwentów wydziałów lekarskich można by było, akademicko i praktycznie, 
podzielić na dwie grupy: lekarzy i funkcjonariuszy medycznych. Niestety tych 
pierwszych jest bardzo niewielu, jednych i drugich państwo w swoim życiu spotykali 
i jak sadzę to doświadczenie w swych skutkach było mieszane. Dr Jeżewski jest 
lekarzem i specjalistą. Operuje świetnie w każdych okolicznościach patologicznych, 
nawet najbardziej trudne operacje przeprowadza i potem opiekuje się chorym do 
końca jego potrzeb medycznych. Wyszkolony w Szczecinie ale także w wielu krajach, 
włącznie z Szwajcarią, Francją, Niemcami, był także kilkakrotnie w Stanach 
Zjednoczonych zawsze wyróżniająco wdrażał wszystkie pozyskane modernizacje, 
"upgradując" poziom Kliniki i zespołu. Cóż może być nadzwyczajnego w tym, 
a jednak. Nadto zobowiązania, na które powołują się omawiający charakter posługi 
jakim jest przysięga Hipokratesa mówi: "Największy szacunek będę mieć dla dobra 
chorego", cóż można więcej. Otóż ważniejsze od tego jest dobro wszystkich 
powierzonych naszej opiece chorych. Takim lekarzem jest dr Jeżewski pełni on od 
wielu lat rolę koordynatora Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii dziecięcej. 
Sposób w jaki realizuje swoje zadania doprowadził jednostkę wraz z zespołem do 
powtarzalnej stabilności, która jest gwarantem rzetelności, rzetelnego wyszkolenia 
koleżanek i kolegów, niezależnie od ich jednostkowego, zogniskowanego 
realizowania własnego zadania. Klinika powstała w 1954 r. jako cząstka jednej 
z uczelni wyższych Szczecina. Do 2003 r. Klinika była jedynym oddziałem leczącym 
operacyjnie chorych z uszkodzonym mózgiem. Dr Jeżewski, który skompletował 
specjalizację już wtedy był koordynatorem i opisany wyżej warsztat formacyjny był 
jego współudziałem. Wszystkie ośrodki neurochirurgiczne, które powstały po 
2003 r. w Samodzielnym Publiczny Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. 
Arkońskiej w Szczecinie, w Gryficach, w Koszalinie, w Zdrojach mają zespoły 
wykształcone w Klinice koordynowanej przez dr. Jeżewskiego. Klinika zawsze, od 
początku do dnia dzisiejszego, była leczącą z użyciem wszystkich znanych 
współczesnej medycynie metod, co przekłada się na dostępność do nich dla tutejszej 
społeczności, bez konieczności wyjazdów leczniczych do innych ośrodków, co nie 
jest udziałem wielu innych specjalności. Osobiście wprowadził metody tj. 
neuroendoskopia, leczenie operacyjne chorób psychicznych i ruchów mimowolnych. 
choroby Parkinsona, leczenia chirurgicznego bólu. Wdrożył i ustandaryzował 
neuronawigację mózgu w 1994 r., kiedy poza Pragą Czeską nie było jej w Europie 
Wschodniej, w tym w dawnym DDR, i współorganizował międzynarodowy ośrodek 
w tym zakresie, co sprawiło, że dziś metoda ta stosowana jest w każdym oddziale 
w Polsce a jej instalatorzy w ośrodkach w Polsce wyuczyli się w Szczecinie. Po za 
leczeniem tych kilkudziesięciu tysięcy chorych na choroby potencjalnie śmiertelne, 
Szczecin zawdzięcza dr Jeżewskiemu stabilne i pewne zabezpieczenie chorych 
z uszkodzonym mózgiem. Dr Jeżewski postrzegając mózg głębiej niż pierwszą grupę 
sygnałów, urzeczony jego pięknem, uruchomił i zorganizował ruch 
neurokognitywistyczny w Polsce tworząc pierwsze w kraju Stowarzyszenie 
Neurokognitywistyczne. Neurokognitywistyka jest to nauka o mózgu jako narzędziu 
poznania. Stowarzyszenie Neurokognitywistyczne, gromadzi ludzi ciekawych 
i rządnych wiedzy o mózgu. Dr Jeżewski poszedł dalej i wspólnie z koleżanką 
Bartnik zainwestował w młodzież licealną formułując ogólnopolski konkurs wiedzy 
o mózgu, którego kolejna edycja, już czwarta, zbiera kilkuset licealistów z całej 
Polski z renomowanych ośrodków w Warszawie, w Gdańsku, czy Wrocławiu. Ranga 
tego przedsięwzięcia jest na tyle znacząca, że Rektor w tym roku desygnował dwa 
indeksy dla laureatów. Stowarzyszenie Neurokognitywistyczne prowadzi corocznie 
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Neuropedagogiczną Konferencję Szkoleniową z udziałem profesury międzynarodowej 
dla nauczycieli województwa znajdując uznanie i współdziałanie 
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod kierownictwem 
Urszuli Pańki. Wszystkie działania poza prasą i telewizją, zajętymi quazi 
intelektualnie służbom dla prokuratury, policji i polityki oraz innych skandali, także 
bez żadnego skąd inąd zadęcia, tak po prostu, także wszędzie i zawsze z tytułem 
Miasta w tle. Pragnę podziękować dr Jeżewskiemu za jego czas, jaki kosztem swojej 
rodziny obdarza społeczność, żony, jej habilitacji i synów, którzy pięknie wychowani 
osiągają naukowe sukcesy. Pragnę też pogratulować Wysokiej Radzie umiejętności 
rozpoznania wartości realnej mimo, że nie medialnej i nie z pierwszych stron gazet, 
czegoś co dla władz centralnych wymagało długotrwałego wysiłku intelektualnego. 
Bazą kultury cywilizacyjnej jest, metaforycznie bowiem opisując, jakość posługi 
pilota samolotu rejsowego a nie akcydentalne figury pilota akrobatycznego. Kiedyś 
wielki zasłużony dla Szczecina Arcybiskup Kazimierz Majdański powiedział o kimś: 
Jest on kimś na kogo nie wygląda. Termin ten określa dr Jeżewskiego. Dziękuję 
Panu doktorowi Jeżewskiemu iż los i Pan Bóg spotkał mnie na jego drogach. 
 
Członkowie Prezydium dokonali wręczenia medalu, dyplomu, legitymacji oraz 
kwiatów. 
 
dr n. med. Dariusz Jeżewski podziękował za otrzymane wyróżnienie. 
 
 
Medal dla Polskiej Bazy Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT) Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pod kierownictwem dr. Andrzeja 
Ossowskiego 
 
W imieniu wnioskodawców Laudację wygłosił radny Marek Duklanowski 
 
Projekt Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów powstał na mocy 
porozumienia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Instytutu 
Pamięci Narodowej w 2012 roku. Pomysł stworzenia tego unikatowego projektu 
powstał w trakcie prac prowadzonych przez doktora Andrzeja Ossowskiego, który 
swoim pomysłem podzielił się z ówczesnym dyrektorem oddziału IPN w Szczecinie, 
doktorem Marcinem Stefaniakiem. Rozmowy, wspólna pasja badawcza oraz 
determinacja obydwu naukowców doprowadziły do stworzenia założeń projektu, 
natomiast wsparcie otrzymane ze strony władz Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie pozwoliło na rozpoczęcie badań. W swojej pierwotnej 
wersji projekt miał zająć się zbieraniem materiału DNA od krewnych ofiar obydwu 
totalitaryzmów XX wiecznych. Jednak szybko się okazało, że założenia naukowe 
i dociekania akademickie będzie można sprawdzić w rzeczywistości. Natychmiast po 
podpisaniu porozumienia szczecińscy naukowcy rozpoczęli badania szczątków 
odnalezionych na powązkowskiej „Łączce”, natomiast już po trzech miesiącach 
badań podano do publicznej wiadomości nazwiska pierwszych trzech 
zidentyfikowanych ofiar. Był to przełomowy dzień w historii szczecińskiej Bazy, 
w najśmielszych planach nie przewidywano, że tak szybko uda się dokonać 
identyfikacji. Znaczenie tego wydarzenia zostało dodatkowo spotęgowane, gdyż do 
tego mementu założenia projektu spotykały się głównie ze sceptycyzmem oraz 
zwątpieniem. Przeprowadzone badania pokazały jednak, że podjęte założenia 
naukowe były słuszne i mogą pozwolić na dokonanie masowej identyfikacji ofiar, 
dotychczas tak niewyobrażalnej. Wyznaczając sobie cel, naukowcy z Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie spędzili blisko rok na dalszym poszerzaniu 
swojej wiedzy oraz umiejętności, uczestnicząc jednocześnie w badaniach 
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terenowych. Aby uwidocznić skalę prowadzonych badań warto wspomnieć, że do 
prowadzonych badań identyfikacyjnych zebrany został materiał genetyczny od 
blisko 800 ofiar, natomiast materiał porównawczy zgromadzono od ponad 1500 
członków ich rodzin. Zespół Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, pod 
kierownictwem dr Andrzeja Ossowskiego na przestrzeni lat nie przerywał realizacji 
swojej misji, dzięki pracy zespołu zidentyfikowano blisko 80 ofiar obydwu 
totalitaryzmów. Szczecińscy naukowcy prowadzili swoje badania w kilkudziesięciu 
miejscach w Polsce. Poza Powązkowską „Łączką” był to: Areszt Śledczy 
w Białymstoku, Gdański Cmentarz Garnizonowy, Jawornik Ruski, Bielsk Podlaski, 
Obóz Zagłady w Sobiborze czy też poszukiwania Ofiar Obławy Augustowskiej. 
Projekt od samego początku był przede wszystkim projektem naukowym. Zespół 
zaprezentował przeszło 30 doniesień na konferencjach naukowych polskich 
i zagranicznych. Opublikował 12 prac naukowych w tym w wysoko punktowanych 
czasopismach zagranicznych 6. Praca zespołu zaprezentowana przez dr Martę 
Diepenbroek we wrześniu 2017 roku została nagrodzona za najlepsze wystąpienie 
na Zjeździe Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG) w Korei 
Południowej. W trakcie trwania projektu powstały liczne prace magisterskie, jeden 
doktorat a kolejne 4 doktoraty są w trakcie realizacji. Polska Baza Genetyczna Ofiar 
Totalitaryzmów stała się dziełem rozpoznawanym na świecie, a wielu naukowców 
z całego świata wspomaga i interesuje się prowadzonymi badaniami, uznawanymi 
za unikatowe w Europie ale również w skali świata. Doktor Andrzej Ossowski, 
lekarz, naukowiec i dydaktyk Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
będący pomysłodawcą i współtwórcą projektu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar 
Totalitaryzmów, dzięki swojemu doświadczeniu oraz niebywałemu zaangażowaniu 
w prace poszukiwawcze i identyfikacyjne polskich bohaterów narodowych, pozwolił 
na stały rozwój Bazy oraz nawiązanie współpracy z innymi instytucjami w Polsce 
i na Świecie. Właśnie dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zespół PBGOT prowadził prace w Dyneburgu na Łotwie, gdzie 
odnaleziono i zidentyfikowano szczątki żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1919 
roku w walkach z bolszewikami. Zespół dwa miesiące temu prowadził prace we 
Francji w miejscowości Le Crotoy gdzie udało się odnaleźć szczątki polskiego lotnika 
poległego w 1943 roku. Niestety, mimo wielu sukcesów oraz swojej unikatowości, 
projekt spotykał się z wieloma problemami, kilkukrotnie podejmowano próby 
przejęcia dorobku szczecińskich naukowców i przeniesienia „Bazy”. Projekt borykał 
się również z problemami finansowymi, gdyż pomimo uznania oraz ugruntowanej 
pozycji, do tej pory nie posiada on stałego finansowania. Jednakże pomimo 
napotkanych przeciwności, Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów oraz jej 
zespół na co dzień otrzymuje olbrzymie wsparcie Szczecinian, naukowców w Polsce 
i Zagranicą, a także władz kościelnych i członków różnych stron politycznych, gdyż 
to co łączy nas wszystkich z tym niezwykłym projektem jest chęć utrwalenia 
pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych i dążenie do ograniczenia ich 
porażającej bezimienności, będących jednym z przejawów zaprzeczenia 
człowieczeństwa pomordowanych. 
 
Członkowie Prezydium dokonali wręczenia medalu, dyplomu, legitymacji oraz 
kwiatów. 
 
dr Andrzej Ossowski podziękował za otrzymane wyróżnienie. 
 
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy do godz. 10.55 
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Po przerwie 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 

 
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin 

odbytej w dniu 17 października 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 – 26  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. 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 Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 426/17 w sprawie 
skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

 
za – 27  przeciw – 0  wstrzym. – 1 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
"Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2016 w związku 
z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian" 
 
za – 25  przeciw – 0  wstrzym. – 3 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania punkt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
nr 295/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy 
ul. Radomskiej 38, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi w związku 
z zakończeniem inicjatywy uchwałodawczej - projekt stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
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za – 28  przeciw – 0  wstrzym. – 1 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wycofany z  porządku obrad. 
 
 
Wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 397/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park 
Brodowski 2” w Szczecinie 
 
za – 28  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wycofany z  porządku obrad. 
 
 
Wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 409/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia 
gospodarczego nr 2a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 21 
w Szczecinie 
 
za – 27  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wycofany z  porządku obrad. 
 
 
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska 
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 419/17 - przyjęcia „Regulaminu 
miejskich parków, skwerów i zieleńców znajdujących się na terenie Gminy 
Miasto Szczecin” (załącznik nr 8 do protokołu) 
 
za – 27  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wycofany z porządku obrad. 
 
Przewodniczący M. Bagiński poinformował, że chciałby za zgodą Rady, aby 
budżetowe projekty uchwał nr 310/17, 311/17, 389/17 były omawiane jako 
ostatnie.   
 
M. Jacyna-Witt - zapytała, dlaczego Przewodniczący chce dokonać takiej zmiany 
kolejności omawiania projektów uchwał? Są to najważniejsze uchwały przyjmowane 
przez Radę w ciągu roku i wszyscy są zainteresowani tymi projektami. 
 
M. Bagiński - stwierdził, że odpowiednim momentem by podyskutować o tym będzie 
koniec sesji.  
 
M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że jest to mataczenie w zaciszach gabinetów i nie chce 
się tego ujawnić na początku sesji. 
 
W. Dorżynkiewicz - jako, że dyskusja na uchwałą budżetową jest to chyba 
najdłuższa dyskusja i kiedy ten projekt znajdzie się na końcu porządku obrad, to 
odbędzie się dyskusja "po łepkach". Radny zgłosił wniosek formalny 
o przegłosowanie tej decyzji. 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o omawianie projektów 
uchwał nr 310/17, 311/17, 389/17 jako ostatnich 
 
za – 17  przeciw – 8  wstrzym. – 3 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekty uchwał nr 310/17, 311/17, 
389/17 został przeniesione na koniec porządku obrad. 
 
 
M. Duklanowski - zapytał o projekt uchwały nr 393/17 zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się 
w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalenia 
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów, który z informacji przekazanych 
radnym miał być zdjęty z porządku obrad (projekt stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu) 
 
P. Krzystek - poinformował, iż był wniosek klubu a by ten projekt uchwały został 
zdjęty z porządku obrad, bo chce jeszcze nad nim dyskutować. Projekt budził też 
jakieś emocje na komisji i nie ma problemu aby był on rozpatrywany na kolejnej 
sesji. Prezydent jako wnioskodawca przychylił się do wniosku o zdjęcie 
projektu uchwały nr 393/17 z porządku obrad 
 
za – 21  przeciw – 5  wstrzym. – 4 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wycofany z porządku obrad. 
 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XXXV zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina dr. n. med. Dariuszowi 

Jeżewskiemu oraz Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej 

w dniu 17 października 2017 r. 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 386/17 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok, 
− 387/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 

rok i lata następne, 
− 388/17 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-

2021 z perspektywą do 2023 roku, 
− 312/17 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie, 
− 313/17 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 8 

w Szczecinie, 
− 293/17 - określenia trybu zbycia udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce 

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
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− 391/17 - rozwiązania Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie, 

− 395/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - 
Chełszcząca” w Szczecinie, 

− 396/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto 
- Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie, 

− 398/17 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
− 390/17 - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia 

porozumienia z Gminą Kobylanka oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Kliniska, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa 
odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo, 
stanowiącego fragment „Szlaku Cysterskiego” o długości ok. 2,672 km wraz 
z utworzeniem terenu zagospodarowanego turystycznie”, 

− 392/17 - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom 
organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz 
warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 

− 394/17 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą 
uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie 
w 2018 r., 

− 399/17 - określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

− 400/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej o użytku „Ba” (tereny 
przemysłowe) będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej 
w Szczecinie w rejonie ulicy Szczawiowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 16/2 z obrębu nr 1075, 

− 401/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Szosa Polska oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 38/70 z obrębu ewidencyjnego nr 3011, 

− 402/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą 
Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 16/11 z obrębu 
4086, 

− 403/17 - wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin lokali 
w budynkach przy ul. Tomasza Nocznickiego 41, 42 w Szczecinie, 

− 404/17 - zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 
maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, 
poz.1119 z dn.08.06.2007 r.), 

− 405/17 - wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin 
z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”, 

− 406/17 - ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na 
działkach nr 3/20, nr 3/40 z obrębu 2036 (Pogodno 36), położonych 
w Szczecinie przy ul. Zdrojowej, 

− 407/17 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny 
sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Reduty Ordona, 
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− 408/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego 
nr 9a położonego w budynku przy ul. Stoisława 1 w Szczecinie, 

− 410/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń stanowiących część 
lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ulicy Sławomira 7 oficyna, na 
rzecz ich najemców i określenia wysokości stawki procentowej udzielanej 
bonifikaty, 

− 411/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 
lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego jako skrytka, 
położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie, w drodze 
bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1 położonego 
w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie oraz określenia wysokości 
stawki bonifikaty od ceny sprzedaży, 

− 412/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. 
z siedzibą w Szczecinie, 

− 413/17 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 

− 414/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału 
zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 

− 415/17 - wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku 
aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz 
z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto 
Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej 
ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka 
odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, 

− 416/17 - zaliczenia drogi na działce nr 148 z obrębu 2132 na 
ul. Niepołomickiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto 
Szczecin, 

− 417/17 - ustalenia na rok 2018 opłat za usuwanie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia 
od usunięcia pojazdu, 

− 418/17 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających w roku 2018, 

− 420/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży 
Rybackiej, 

− 421/17 - zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie 
Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska, 

− 422/17 - zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. 
Profesora Tadeusza Dominika”, 

− 423/17 - przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum 
Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby 
z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie, 

− 314/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 
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− 315/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 316/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, 

− 317/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 318/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 

− 319/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 320/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 

− 321/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 16 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 322/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 15 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 323/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 13 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 324/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 325/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 326/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Szpitalnych 
w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, 

− 327/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 18 im. gen. Józefa Bema w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 

− 328/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 20 im. Księdza Jana Twardowskiego w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 329/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 22, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana 
Andersena w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, 

− 330/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 331/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 332/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, 

− 333/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 
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− 334/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima 
w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, 

− 335/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 31, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę 
podstawową specjalną, 

− 336/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 33 im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi 
Szczecińskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców 
Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową, 

− 337/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 

− 338/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 339/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 340/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 341/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 342/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 343/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 344/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 46 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 345/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 346/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 

− 347/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 348/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 

− 349/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 

− 350/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 
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− 351/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 352/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 353/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 
podstawową, 

− 354/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego 
Marynarzy i Portowców w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 355/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 9 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 356/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 68 im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 357/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 69 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 358/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 

− 359/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową, 

− 360/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, 

− 361/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, 

− 362/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Sportowej Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Centrum Mistrzostwa 
Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową, 

− 363/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, wchodzącej w skład Centrum 
Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę 
podstawową, 

− 364/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego 
w Szczecinie, w ośmioletnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia, 

− 365/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę 
podstawową specjalną, 

− 366/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej 
dla Dorosłych Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, 
w szkołę podstawową dla dorosłych w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe, 

− 367/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława 
Orkana w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia, 
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− 368/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. 
Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia, 

− 369/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w branżową szkołę 
I stopnia, 

− 370/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej 
w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia, 

− 371/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja 
w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia, 

− 372/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych 
w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia, 

− 373/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, 
w branżową szkołę I stopnia, 

− 374/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia, 

− 375/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych 
w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia, 

− 376/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej Nr 14, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w branżową szkołę 
specjalną I stopnia, 

− 377/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej Nr 15, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia, 

− 378/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II, wchodzącej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława 
Piskorskiego w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia, 

− 379/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących Nr 18, wchodzącej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. 
Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną 
I stopnia, 

− 380/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19, wchodzącej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących 
im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia, 

− 381/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych Nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w szkołę policealną dla 
dorosłych, 

− 382/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 
Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 
w szkołę policealną, 
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− 383/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 
Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Nr 11, wchodzącej 
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo 
Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w szkołę policealną specjalną, 

− 384/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy Nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy, 

− 385/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy Nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, 
w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

− 424/17 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta, 
− 426/17 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
− 425/17 - rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar 

Piastowski oraz Bulwar Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) 

− 310/17 - uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok, 
− 311/17 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 

2018 rok i lata następne, 
− 389/17 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 

2018-2022 z perspektywą do 2023 roku. 
7. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2016 w związku 

z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
W. Dorżynkiewicz - przedstawił archiwalną wypowiedź Prezydenta P. Krzystka 
dot. budowy nowego stadionu w Szczecinie. Radny poinformował, że z nowych 
informacji, które się pojawiły stadion nie będzie kosztował 180 mln zł jak 
planowano rok temu, tylko 250 mln zł. Powołując się na wyemitowaną wcześniej 
wypowiedź radny zapytał, jaką ilość z tych środków pozyskamy z funduszy 
unijnych, ile z Totalizatora a ile z ministerstw oraz ze sprzedaży terenów na 
Pogodnie? Czy jest sens tego "trupa" reaktywować i wkładać w niego pieniądze? 
Kwota 245 mln zł całkowicie mija się z celem modernizacji stadionu, ponieważ za tą 
kwotę w Kielcach wybudowano by cztery stadiony a Prezydent ma zamiar za tak 
ogromną kwotę jeden wybudować.  
Radny zgłosił zapytanie w sprawie remontu ulic: Ostoi-Zagórskiego, Urlopowej - 
załącznik nr 11 do protokołu. Radny zapytał, czy Prezydent mieszka w tej okolicy 
i czy dzięki tym inwestycjom będzie miał dobrą drogę do domu?  Zwrócił uwagę, że 
Prezydent wyrzucił z budżetu modernizację ulicy w Dąbiu, gdzie mieszkańcy od 30 
lat nie mają chodników, kanalizacji, nie mają oświetlenia i normalnej drogi. Przez 
kurz i pył mieszkańcy nie mogą tam normalnie żyć, ponieważ śmierdzi tam 
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codziennie szambem a jak pada deszcz nie mogą wyjść z domu, bo są takie kałuże. 
Tam też dzieci chodzą do szkoły przy ul. Bośniackiej.  
Radny zwracając sie do Przewodniczącego Rady przypomniał, że była taka 
dżentelmeńska umowa, że co roku będzie następowała zmiana na stanowisku 
przewodniczącego Rady Miasta, zapytał czy dziś nastąpi podanie się do dymisji?  
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad odpowiedział, że rok mija za miesiąc. 
 
W. Dąbrowski - poinformował, iż został zobowiązany przez przedstawicieli 
mieszkańców Pomorzan, aby złożyć radnym i Prezydentowi podziękowanie za 
remont ul. 9-go Maja. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo, zostało 
uporządkowane parkowanie. 
 
B. Baran - poinformował, iż Unia Europejska finansuje program unowocześnienia 
elektrowni węglowych i w ramach tego programu jest uruchomiony fundusz 
modernizacji dla najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. Niestety Polska wśród 
tych krajów się nie znalazła. UE opublikowała taki ranking 50 najbardziej 
zanieczyszczonych miast i 32 pozycje zajmują polskie miasta i wśród nich jest 
Szczecin. Radny przypomniał, że od 2007 r. Miasto realizuje bardzo ambitny projekt 
"Floating garden", a jest to i tak naprawdę miasto pływających ogrodów przykrytych 
smogiem. Radny zwrócił się do Prezydenta o przygotowanie kompleksowego projektu 
walki ze smogiem. W ramach programu Kawka istnieje możliwość w ponad 100 
mieszkaniach włączenie do sieci miejskiej albo zapewnienia dofinansowania. Od 20 
października już jesteśmy notowani na mapach zanieczyszczeń w kraju. 
 
P. Bartnik - przypomniał, że na poprzedniej sesji zwrócił się z interpelacją w sprawie 
mieszkańców Prawobrzeża, którzy jeżdżąc na Lewobrzeże do pracy stali w dużych 
korkach, co było spowodowane dużą ilością wypadków na skutek nie do końca 
dobrej organizacji ruchu, kiedy rozpoczął się remont Trasy Zamkowej. Chodziło o to 
aby organizując w przyszłości remonty Miasto próbowało analizować także efekty tej 
organizacji ruchu. Radny stwierdził, iż otrzymał odpowiedź podpisaną przez 
Zastępcę Prezydenta M. Pawlickiego, która z jednej strony jest niegrzeczna i skupia 
się na tym, że interpelacje składa się w sprawach istotnych dla miasta i wg 
Prezydenta Pawlickiego, złożona interpelacja nie jest w sprawie istotnej dla 
mieszkańców miasta, mimo że dotyczyła najistotniejszej arterii w mieście, łączącej 
Prawobrzeże z Lewobrzeżem oraz bezpieczeństwa mieszkańców w trakcie 
wykonywanego remontu. Radny stwierdził, że oczywiście może się zwrócić do 
Komendanta Miejskiego Policji, jeżeli Prezydent ma obawę lub nie umie tego zrobić, 
jednak zwróci się jeszcze raz do Prezydenta o przedstawienie wyniku analizy 
efektywności zmian organizacji ruch w tym miejscu tzn.: ilości i długości korków, 
które tam powstawały, ilości wypadków samochodowych, tempa przejazdu 
autobusów komunikacji miejskiej z podziałem na poszczególne dni, od momentu 
rozpoczęcia budowy do utworzenia busspasu. 
 
U. Pańka - radna zgłosiła zapytanie w sprawie realizacji oświetlenia 
ul. Częstochowskiej.  
Radna ponowiła pytanie dotyczące budowy chodnika dla mieszkańców powstającego 
osiedla na terenach byłej cukrowni.  
 
M. Duklanowski - radny przedstawiając zdjęcia zapytał, czy z ul. Mickiewicza były 
dokonywane odholowania w związku z nieprawidłowym parkowaniem samochodów? 
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M. Jacyna-Witt - przedstawiła mamę czwórki dzieci, która od 17 lat ubiega się 
o mieszkanie komunalne a w między czasie wynajmuje mieszkanie na wolnym 
rynku za które płaci 1300 zł. Pani Wioleta jest bardzo skromną osobą na szczęście 
otrzymuje "500+" i to jest sukces rządu, że takie samotne matki mają możliwość 
normalnego życia. Jednak nawet 2000 zł, przy czwórce dzieci jest to za mało aby 
płacić 1300 zł za mieszkanie. Pani Wiolecie zaproponowano mieszkanie socjalne, 
a jak wiadomo mieszkania socjalne są to nory, bez łazienek, bez kuchni, 
w najbardziej patologicznych miejscach Szczecina. Pani Wioleta odmówiła. 
Następnie zaproponowano mieszkanie dla dużej rodziny, wielki program Pana 
Prezydenta, gdzie konieczne jest przedstawienie określonych stałych dochodów. 
Pani Wioleta tych dochodów nie ma, dlatego zaproponowano mieszkanie za remont 
przy ul. Parkowej 64/7. Niestety nie umożliwiono Pani Wiolecie obejrzenia tego 
mieszkania, nakazano albo podpisać umowę i zapłacić kaucję 1000 zł, albo 
mieszkania nie dostanie. 
Radna zapytała, w jaki sposób Pani Wioleta ma zapłacić dwadzieścia parę tysięcy, 
zgodnie z kosztorysem na remont takiego mieszkania? Kredytu wziąć nie może, bo 
nie ma stałych dochodów. Jak Państwo chcecie polskiej matce z czworgiem dzieci 
zapewnić mieszkanie w Szczecinie? I Państwo mówicie, że program "mieszkanie za 
remont" to świetny program, dlatego że ludzie muszą z własnych pieniędzy 
inwestować w mieszkania ZBiLK? 
Radna poinformował, że na sali jest syn jednej z mieszkanek Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Kruczej, której stan jest bardzo ciężki z powodu nie prowadzenia 
w tym domu rehabilitacji. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej bardzo źle 
się dzieje. Jest ogromny niedobór kadry, kiepskie zarządzanie a w tzw. sekcji 
pierwszej dodaje się pracy przez to, że nie przeprowadza się rehabilitacji osób 
starszych, przez co przestają one być samodzielne. Radna zapytała, jak Prezydent 
chce wyjść z tej trudnej sytuacji, bo jest coraz gorzej jeżeli chodzi o opiekę społeczną 
wobec ludzi starszych w Szczecinie.  
 
R. Niburski - radny odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Dorżynkiewicza 
stwierdził, że w 2006 r. stadiony były tańsze. Stadion Korony Kielce ma mniejszą 
pojemność o 8 tys. Na 245 mln, które jest przeznaczone na stadion w Szczecinie 
30 mln pochodzi z Ministerstwa Sportu. Podobny stadion Jagielloni Białystok był 
o 10 mln droższy. 
Zwracając się do radnego W. Dorżynkiewicza powiedział, aby wyszedł do kibiców 
Pogoni Szczecin i powiedział im, że święte dla nich miejsce, czyli stadion 
im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego jest puszą, która nie nadaje się do 
niczego. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

386/17 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
S. Lipiński Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Projekt został zaopiniowany przez: 

− Komisję ds. Budżetu i Finansów – pozytywnie, 
− Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska – 

pozytywnie, 
− Komisję ds. Edukacji – pozytywnie w sferze „Edukacja i nauka”, 
− Komisję ds. Kultury – pozytywnie w sferze „Kultura i ochrona dziedzictwa 

kulturowego”. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
P. Bartnik – w imieniu klubu radnych PO stwierdził, że zmiany nie są wielkie 
i wynikają pewnie z potrzeb, które we wspólnej polityce koalicyjnej zostały 
nakreślone. Zapowiedział, że radni klubu PO wstrzymają się od głosu podczas 
głosowania nad tym projektem uchwały. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz 
ugrupowania, które dzisiaj nazywa się "Bezpartyjni" a de facto jest partią polityczna 
oraz SLD, funkcjonuje w mieście od wielu lat i rządzi naszym miastem. Radny 
uznał, że odpowiedzialność za bycie razem te ugrupowania powinny ponosić chyba, 
że chcą oszukać wszystkich dookoła, że skutek tego "małżeństwa" nie jest ich.   
 
M. Duklanowski – w imieniu klubu radnych PiS stwierdził, że ta zmiana dotyczy 
zaksięgowania zadań, które w tym roku wykonane być nie mogą i jest to zmiana 
kończąca rok. Radny zwrócił uwagę, że zmniejszył się deficyt budżetowy w stosunku 
do deklarowanego, zwiększają się dochody bieżące budżetu i to też jest bardzo 
ważne. To pokazuje, że dzisiejsza poprawka do budżetu na rok 2017 jest głosowana 
jako techniczna i związana z lepszymi wskaźnikami finansowymi Gminy. Radny 
zapowiedział, że klub PiS oczywiście poprze ten projekt uchwały.  
 
W. Dzikowski – w imieniu klubu radnych „Bezpartyjni” uznał, że gdybyśmy chcieli 
zebrać wszystkie wnioski składane do budżetu przez kluby, stowarzyszenia i inne 
gremia, to trzeba by było szukać pieniędzy trzy lub czterokrotnie większych, a to 
jest niemożliwe.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt - uznała, za ciekawą dywagację pomiędzy koalicjantami, czy 
opozycjonistami na temat tego co to jest koalicja i opozycja. W znakomity sposób 
będzie to regulowała niedługo ustawa, która wejdzie w życie i przynajmniej to będzie 
uregulowane w sejmikach, gdzie jasno kluby radnych będą mogły się opowiedzieć 
czy są w koalicji czy w opozycji. Będzie to też dawało mandat do określonych 
działań. Zasugerowała Prawu i Sprawiedliwości, żeby wprowadzić tego typu podział 
także w dużych miastach. Jest to o tyle zasadne, że dobrze byłoby wiedzieć, kto jest 
rzeczywiście odpowiedzialny za decyzje, które zapadają w mieście, jasno 
i publicznie. Bardzo się dziwi, że Prawo i Sprawiedliwość odżegnuje się od określenia 
koalicja, bo za każdym razem głosują za budżetem i za każdym razem głosują albo 
za wykonaniem budżetu albo wstrzymują się od głosu przy absolutorium. 
W przypadku Platformy Obywatelskiej jest to o wiele bardziej skomplikowane, bo 
radna nie wie, dlaczego oni zawsze głosują za budżetem, poza poprzednim rokiem, 
będąc w tzw. opozycji, co jest dosyć dziwne dlatego, że generalnie jak się jest w 
opozycji, to się głosuje przeciwko, bo opozycja, to nie jest to, że się jest przeciwko 
tylko opozycja, to jest to, że ma się inny pomysł na zarządzanie Szczecinem. Może to 
wynika z faktu, że takiego pomysłu nigdy nie mieli. Radna życzy im żeby ten pomysł 
mieli, bo na razie można zaobserwować taki dramatyczny stan w naszym mieście, że 
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Pan Prezydent ma większość poprzez to, że rozdaje różnego rodzaju przywileje czy 
inwestycje i tak się dzieje, że wszyscy są "umoczeni" w tej władzy, bo nie mają może 
pomysłu na inny Szczecin. Radna ten pomysł ma i cały czas go artykułuje 
i przedstawia propozycje. Chciałaby żeby inni ludzie też ten pomysł mieli, bo 
w Radzie Miasta tego nie ma. Zaapelowała do radnych żeby pokazali inny pomysł na 
Szczecin. 
Zdaniem radnej zawsze na koniec roku czyści się budżet. Czyści się z tego, że czegoś 
się nie wykonało i tak jest również w tym przypadku. Deficyt budżetowy zmniejsza 
się dlatego, że nie wykonano pewnych inwestycji, a nie dlatego, że było więcej 
pieniędzy. Później przy absolutorium i przy wykonaniu budżetu dobrze byłoby 
wykonać zestawienie budżetu planowanego z wykonanym, a nie ze zmianami, które 
były w międzyczasie. Te zmiany są czysto księgowym zapisem i po nich okazuje się, 
że to, co zaplanowano to wszystko wykonano. Tego typu decyzje będą za chwilę 
podejmowane, czyli będzie akceptowane to, że nie wykonano tego co zaplanowano. 
Radna zapytała, gdzie jest zapisany punkt, który był takim sztandarowym dla 
gospodarki mieszkaniowej, czyli wykonanie 200 toalet w mieszkaniach 
komunalnych, bo z tego co radna wie wykonano 30 toalet w mieszkaniach 
komunalnych? Radna chce wiedzieć gdzie jest zapis, że tego nie wykonano, bo 
chciałaby go zobaczyć w tej zmianie do budżetu. 
 
U. Pańka - poinformowała, że kiedy Platforma Obywatelska w 2006 roku dała 
szansę obecnemu Prezydentowi Miasta i Szczecinowi, miała wizję rozwoju tego 
miasta. Zarzucanie Platformie Obywatelskiej, że nie ma wizji jest nieprawdą. 
Platforma tą wizję miała i gdyby Pan Prezydent nie zboczył z tej drogi, to Miasto 
Szczecin byłoby dziś w zupełnie innym miejscu. Tak się niestety nie stało. Pan 
Prezydent Piotr Krzystek wybrał inną drogę. Natomiast lata 2006-2010 to są lata, 
w których pozyskano wiele środków unijnych, podjęto wiele uchwał, które były 
realizowane. Starają się zwrócić Panu Prezydentowi uwagę na to by w swoich 
planach inwestycyjnych, dotyczących funkcjonowania komunikacji w naszym 
mieście, jednak jako priorytet stawiał mieszkańców, czyli takie proponował uchwały 
by realizując duże inwestycje drogowe jednak inaczej układał etapy realizacji, stąd 
też propozycja żeby na gotowym terenie na ulicy 26 kwietnia zrealizować inwestycję 
tak by mieszkańcy mogli z tego korzystać, a kolejność, jeśli chodzi o Spacerową, 
odwrócić. Radna zgłosiła uwagę do prezentacji Skarbnika Miasta odnośnie 
zmniejszonego deficytu, który zdaniem radnej zmniejszył się tylko dlatego, że nie są 
wykonywane inwestycje, więc nie ma się czym chwalić, a raczej trzeba nad tym 
ubolewać. Zapytała Skarbnika Miasta, czy w 300 tysiącach zapisanych w budżecie 
na parkingi znajdzie się remont parkingu na osiedlu Szafera, na przeciwko hali 
widowiskowo-sportowej. 
 
P. Bartnik - odniósł się do ugrupowań politycznych rządzących Szczecinem. 
 
T. Hinc – odniósł się do tematu porozumień podpisywanych na początku kadencji. 
Porozumienia mają charakter postulatywny. Wspólnie są wyznaczane cele. Jeśli 
chodzi o realizację tych celów, to stwierdził, że mają uwagi do Prezydenta i Jego 
służb, chcieliby żeby różne inwestycje były robione lepiej, szybciej. Dla przykładu 
podał tramwaj na ul. 26-go kwietnia, bo w pierwszym porozumieniu programowym 
jest wyraźnie napisane, że ten tramwaj powinien być robiony i o to mieli 
wielokrotnie pretensje do Prezydenta. Niestety jest tak, że nie mają władzy 
wykonawczej. Radny podał przykład z tego roku dot. ul. Owocowej, gdyż pieniądze 
na ten cel zostały zarezerwowane w kwocie prawie 4 milionów złotych. Przetarg mógł 
być ogłoszony od początku roku 2017 i w połowie roku te pieniądze zostały zdjęte 
i nikt nie pytał o zgodę na zdjęcie tych pieniędzy. Zwrócił się do Skarbnika Miasta, 
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że ma nadzieję, iż jest to ostatnia korekta budżetu w tym roku i że już kolejnych nie 
będzie. 
 
M. Duklanowski - odniósł się do wypowiedzi radnej Pańki w sprawie tramwaju na 
ul. 26-go kwietnia oraz ul. Spacerowej. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 386/17 
 
za – 18  przeciw - 2  wstrzym. – 8 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok. Uchwała Nr XXXV/944/17 stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

387/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 
rok i lata następne 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 387/17 
 
za – 17  przeciw - 2  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne. 
Uchwała Nr XXXV/945/17 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

388/17 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-
2021 z perspektywą do 2023 roku 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów oraz Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 388/17 
 
za – 17  przeciw - 2  wstrzym. – 6 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 
2023 roku. Uchwała Nr XXXV/946/17 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

312/17 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Jerzy Lubomir Marzecki - 
Pełnomocnik Zarządu Spółki Estrada Polska Sp. z o.o. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 312/17 
 
za – 11  przeciw - 7  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie opinii 
o lokalizacji kasyna gry przy al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXXV/947/17 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

313/17 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 8 
w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 313/17 
 
za – 10  przeciw - 6  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie opinii 
o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXXV/948/17 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

293/17 - określenia trybu zbycia udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce 
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
M. Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 
do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, natomiast Komisja 
ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
T. Hinc – przypomniał, że jest to już siódme podejście do sprzedaży udziałów 
w spółce, która już dawno straciła swój sens istnienia, udziałów, które są wycenione 
na ponad 330 zł. Prezydent w pierwszej uchwale proponuje Radzie Miasta wyrażenie 
zgody na sprzedaż zaczynając od 200 złotych za udział. Radny poinformował, że za 
tą uchwałą nie zagłosuje dlatego, że nie może się zgodzić na to żeby sprzedać coś 
poniżej wartości. Natomiast drugi projekt uchwały zaproponowany przez urząd też 
jest rozwiązaniem trudnym do zaakceptowania i też będzie głosował przeciw dlatego, 
że ona w efekcie skończy się likwidatorem i to likwidator będzie podejmował decyzję 
o trybie zbycia i w jaki sposób zbędzie ten grunt. Wtedy radni już zupełnie nie będą 
mieli żadnej kontroli nad sprzedażą tego gruntu, czyli każde z tych rozwiązań, 
zaproponowane przez Urząd jest, zdaniem radnego, złe. Radny zaproponował trzecie 
rozwiązanie. Ono jest oczywiście dłuższe i wcale nie łatwiejsze, a kończy się 
szczęśliwszym finałem dla Miasta. Polega ono na umorzeniu udziałów udziałowców 
mniejszościowych. Aktualnie z uwagi na to, że spółka nie prowadzi działalności już 
od kilku lat, wartość bilansowa na koniec roku bilansowego tych udziałów jest 
zdecydowanie mniejsza niż 320 zł. i wydaje się radnemu, że po roku 2017 ta 
wartość będzie jeszcze mniejsza. W związku z tym ewentualna spłata udziałowców 
mniejszościowych będzie, przy wartości bilansowej po roku 2017, zdecydowanie 
tańsza niż te pół miliona, o których mówi Pan Prezydent. Ono potencjalnie wiąże się 
z drogą sądową, ale jest to spółka zawiązana przez Miasto. Przez szereg lat radnych 
przekonywano, żeby skupować udziały tej spółki. Radni wydali duże kwoty na to 
żeby przejmować udziały w tej spółce. Radny zakładał, że jak się godził na to żeby 
przejmować te udziały, że Miasto w końcowym efekcie przejmie 100% udziałów 
i odzyska kontrolę nad terenem, który jest główną wartością tej spółki. Jak Miasto 
odzyska kontrolę nad tym terenem, to będzie mogło poszukać kupca na teren, a nie 
kupca na udziały w spółce, która ma rozdrobnionych udziałowców, którzy mogą 
skutecznie blokować poczynania inwestycyjne każdego nabywcy. Radny uważa, że 
to, że się nie udało sprzedać udziałów, to nie dlatego, że zajmowały się tym osoby, 
które nie wiedzą jak to robić, ale dlatego, że każdy potencjalny nabywca spotka się 
z tego typu problemem w spółce. Zachęcił Prezydenta do tego, żeby ogólnie przyjrzał 
się sposobowi nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi dlatego, że 
podejście do likwidacji spółki, która straciła swoją rację bytu, powinno być już dużo 
wcześniej. Jeśli spółka nie ma przedmiotu działalności, a jest utrzymywana, to ona 
zjada własny majątek i należy być świadomym, że zgoda na to, żeby ona działała 
jest działaniem na szkodę tej spółki. Zachęcił do pójścia drogą trudniejszą, której 
Miasto nie powinno się bać. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego 
Hinca poinformował, że w uchwale jest napisane, że nie sprzeda się taniej niż 
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metodą likwidacyjną, ale nie została podana wartość, która wynosi 230,43 zł. To 
jest 30 zł. więcej na udziale. Zauważył również, że nawet jeśli Miasto zdobędzie 
100% udziałów, to dalej jest to majątek spółki i wtedy można wrócić do jej likwidacji 
albo dokonać zbycia udziałów w 100%. Prezydent jednak opowiada się przy zbyciu 
przez Miasto udziałów, bo przy wariancie likwidacyjnym wchodzi w rachubę podatek 
dochodowy, a zbycie udziałów przez Miasto nie jest opodatkowane. Natomiast 
w przypadku gdy spółka sprzeda nieruchomość, następnie jest likwidacja spółki, 
następuje rozliczenie za udziały, jest wliczenie kosztów uzyskania przychodów 
związanych z nabyciem udziałów i wtedy pojawia się podatek. Ta transakcja będzie 
również kosztować. Stwierdził, że trzeba podjąć jakąś decyzję w sprawie tej spółki. 
 
M. Jacyna-Witt - przypomniała, że spółka MTS, to była pierwsza spółka poprzez 
którą dokonywano tzw. dzikiej prywatyzacji, czyli wytransferowywania z majątku 
miejskiego nieruchomości. Chodziło o to, żeby jak najwięcej wykorzystać 
w przyszłości tego gruntu, ale się nie udało. Natomiast w międzyczasie przejmowano 
udziały w tej spółce poprzez zamianę należności, bo MTS-y nie wywiązywały się ze 
zobowiązań w stosunku do przedsiębiorców. Nie należy zapominać o tym, że nie 
wolno krzywdzić przedsiębiorców, którym MTS był winien pieniądze, a Miasto teraz 
powie, że nie odda tych pieniędzy. Tak nie wolno postępować w stosunku do ludzi, 
którzy świadczyli usługi i zostały one w jakiś sposób rozliczone. Radna uważa, że 
umorzenie udziałów nie jest tutaj dobrą metodą. Stwierdziła, że metoda likwidacji 
jest chyba najlepszym rozwiązaniem, bo jest najbardziej czyste, czyli likwidator 
sprzedaje nieruchomość, a nie sprzedajemy udziałów w spółce. To jest formuła, 
która jest najprostsza, najbardziej jasna i logiczna. Wtedy z tytułu sprzedaży tej 
nieruchomości wszyscy udziałowcy są zabezpieczeni w wysokości swoich udziałów. 
Radna zagłosuje za propozycją drugą. 
 
T. Hinc - likwidator będzie działał w interesie wierzycieli, będzie się starał sprzedać 
ten majątek szybko, jeśli Miasto mu wyznaczy taki cel. Pytanie: "Kto będzie tym 
likwidatorem?" Ten proces może trwać wiele lat. Likwidator może przez szereg lat 
prowadzić działalność na tym majątku. Radny zakomunikował, że proces umorzenia 
udziałów na Walnym Zgromadzeniu to jest akt, który ma swój skutek. Oczywiście to 
można zaskarżyć. Natomiast to nie wstrzymuje całej operacji. Może to potem wiązać 
się z roszczeniem udziałowców o zwiększenie wartości tych udziałów, ale po 
długoletnim procesie. Miasto może od razu stać się 100% udziałowcem tej spółki, 
oczywiście mając gdzieś w zanadrzu potencjalne roszczenie udziałowców. Można 
z tymi udziałowcami później zawierać porozumienie. Natomiast wówczas mając 
100% udziałów w tej spółce, można podjąć próbę sprzedaży tych udziałów, ale już 
z rozwiązanym problemem mniejszościowych udziałowców, którzy będą blokować 
i cała sytuacja będzie czysta, a wartość z gruntu wpłynie do budżetu miasta. Na tym 
procesie można zdecydowanie lepiej wyjść kiedy zrobi się to po trzech latach nie 
funkcjonowania spółki. Radny poinformował, że dwukrotnie zagłosuje przeciwko 
projektom uchwał. 
 
M. Jacyna-Witt – ad vocem zauważyła, że Miasto wytransferowało nieruchomości 
o wartości ok. 500 mln zł. do spółek miejskich, gdzie nie ma nad nimi żadnej 
kontroli, a teraz tak bardzo ubolewa się nad majątkiem po MTS-ie, który można 
sprzedać poprzez likwidatora. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta wie, że ta sprawa jest kontrowersyjna 
i trudna, ale trzeba ją załatwić. Ta spółka nie ma z czego funkcjonować. Nie 
chciałby takiej sytuacji, że będzie się do spółki transferować środki finansowe na to, 
żeby płacić wynagrodzenia albo trzeba będzie umarzać podatki czy wieczyste 
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użytkowanie. Uważa, że należy podjąć w tej sprawie ostateczną decyzję. Miasto musi 
wyjść z tej spółki, bo nie jest ona potrzebna Miastu do realizacji celów, a będzie 
generowała problemy przede wszystkim finansowe. Równocześnie trzeba ten proces 
bardzo mądrze przeprowadzić w sposób otwarty, publiczny i pod nadzorem, bo jest 
za tym wartościowa nieruchomość. Miasto optuje za zbyciem udziałów gdyż jest to 
najkorzystniejsze również ze względów podatkowych. Jeżeli nie, to została 
przygotowana druga propozycja w projekcie uchwały nr 391/17 w sprawie 
rozwiązania Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 293/17 
 
za – 12  przeciw - 10  wstrzym. – 5 
 
 
M. Duklanowski – zgłosił wniosek formalny o reasumpcję ostatniego głosowania. 
 
za – 18  przeciw - 5  wstrzym. – 2 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
 
Reasumpcja głosowania nad projektem uchwały nr 293/17 
 
za – 11  przeciw - 12  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów odrzuciła projekt uchwały nr 293/17. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

391/17 - rozwiązania Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 391/17 
 
za – 12  przeciw - 9  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania 
Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXV/949/17 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
 



 24

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

395/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - 
Chełszcząca” w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka–Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 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 395/17 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXXV/950/17 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
M. Bagiński Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 14.00. 
 
 
Po przerwie: 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
396/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - 

Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka–Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 396/17 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - 
Sowińskiego 2” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXV/951/17 stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

398/17 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
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Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka–Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 398/17 
 
za – 18  przeciw - 3  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała 
Nr XXXV/952/17 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
390/17 - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia 

z Gminą Kobylanka oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska, 
dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka drogi 
łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącego 
fragment „Szlaku Cysterskiego” o długości ok. 2,672 km wraz z utworzeniem 

terenu zagospodarowanego turystycznie” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 390/17 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kobylanka oraz PGL 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska, dotyczącego realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce 
z miejscowością Rekowo, stanowiącego fragment „Szlaku Cysterskiego” o długości 
ok. 2,672 km wraz z utworzeniem terenu zagospodarowanego turystycznie”. 
Uchwała Nr XXXV/953/17 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

392/17 - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom 
organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz 

warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
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M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu i Finansów. 
 
W. Dąbrowski - zwrócił się o wyjaśnienie zapisów § 8 i § 13. W § 8 mówi się 
o umarzaniu należności do 100 zł ze względu na koszty dochodzenia, ale nie widać 
tam żadnych warunków. Czy należy rozumieć, że jeżeli dzisiaj powstanie należność 
100 zł, to jutro jest umarzana, czy jest stosowana cała procedura wyczerpująca 
postępowanie wewnętrzne. Natomiast zgodnie z § 13 szefowie jednostek mają prawa 
umarzać należności w wysokości 20.000 zł a w przypadku mieszkań 40.000 zł. 
Radny uznał, że przynajmniej w przypadku mieszkań, jest to kwota zbyt duża, 
Prezydent traci wtedy możliwość nadzorowania tych zadłużeń. Jeżeli przyjmiemy 
czynsz w mieszkaniówce w wysokości 500 zł, to 40.000 zł jest to prawie 8 lat. 
 
D. Pudło-Żylińska – Dyrektor Wydziału Księgowości poinformowała, że uchwała 
umorzeniowa funkcjonuje w Mieście od 2002 roku a przedstawiony projekt jest 
pokłosiem zmiany ustawy o finansach publicznych. Najistotniejszym elementem jest 
wprowadzenie zapisu w § 8 dająca możliwość niedochodzenia kwot należności 
cywilno-prawnych, których wartość należności głównej wraz z odsetkami nie 
przekracza 100 zł. Jest to pokłosie wniosków jednostek samorządu terytorialnego 
i ich jednostek organizacyjnych, aby zwiększyć efektywność wydatkowania środków 
publicznych i dać możliwość jednostkom dochodzenia tylko tych należności, gdzie 
efekt finansowy jest na plus a nie że koszty dochodzenia przed sądami i opłat 
komorniczych są wyższe niż należność. Pozostałe zmiany jakościowe wprowadzone 
są w § 5, który odnosi się do zasobu mieszkalnictwa komunalnego. Do tej pory na 
wniosek dłużnika mogły być umarzane odsetki od należności głównej, z tytułu tylko 
i wyłącznie korzystania z lokalu mieszkalnego. W tej chwili dodano jeszcze odsetki 
od należności z tytułu pomieszczenia gospodarczego lub terenu pod pomieszczenie 
gospodarcze, aby jednostki organizacyjne zajmujące się zasobem mieszkalnictwa 
komunalnego: ZBiLK, TBS i STBS, miały możliwość umarzania także rozrachunków 
z tego tytułu.  
 
W. Dąbrowski - radny stwierdził, iż nie ma nic przeciwko temu aby drobne 
należności były umarzane, ale powinno być w tym § 8 dodane "po wyczerpaniu 
wewnętrznego postępowania windykacyjnego" w przeciwnym razie będzie można 
stwierdzić że do 100 zł nie ma obowiązku płacenia.  
 
D. Pudło-Żylińska – Dyrektor Wydziału Księgowości zwróciła uwagę, że § 8 nie mówi 
o umarzaniu, mówi jedynie o nie dochodzeniu kiedy kwota należności nie 
przekracza kosztów nie dochodzi się jej. W sektorze publicznym mamy obowiązek 
w przypadku należności przeterminowanych, co kwartał doliczać odsetki, to jest ten 
syndrom "kuli śnieżnej", którą widać niestety w ZBiLK. § 8 nie powoduje 
wykreślenia tej należności, odnosi się najczęściej do takich kwot gdzie ludzie nie 
płacą końcówek 2zł, 3zł. Licząc na odpowiedzialność kierowników jednostek już tak 
szczegółowych zapisów do uchwały się nie wprowadza, z tego względu, że na 
poziomie kierownika jednostki, zwłaszcza że wchodzimy w obszar zarządzany przez 
prezesów spółek komunalnych, na nich ciąży odpowiedzialność za gospodarowanie 
środkami publicznymi. 
 
W. Dąbrowski - radny oczywiście zgodził się, że osoby kierujące jednostkami są 
osobami odpowiedzialnymi, jednak nie chciałby aby mieszkańcy otrzymali 
informację, że do 100 zł nie płacimy.  
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D. Pudło-Żylińska – Dyrektor Wydziału Księgowości poinformowała, że dwa lata 
temu zmieniły się przepisy dotyczące egzekucji administracyjnej i tam ta kwota już 
funkcjonuje. Wystawia się tytuły, jeżeli wierzytelność przekracza 10 krotność 
kosztów upomnienia, to jest 116 zł. Ale są sytuacje, że wystawia się i na 20 zł te 
tytuły wykonawcze. To jest tylko i wyłącznie takie narzędzie aby racjonalnie do 
zagadnienia podchodzić i żeby w pierwszej kolejności windykować te należności 
o znacznych wartościach, co nie oznacza że to nie jest podejmowane.  
Dyrektor wyjaśniła, że kwoty zawarte w § 13 są od 2004 r., 2005 r. na tym samym 
poziomie.  
 
M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że uznaniowość podejmowania decyzji o umorzeniach 
aż bije z tego projektu uchwały i ona rzeczywiście przez te wszystkie lata 
obowiązywała. Wygląda to w ten sposób, że Prezydent lub osoby przez niego 
upoważnione, chcą ale nie muszą umorzyć różnego rodzaju należności. Mowa tu 
przede wszystkim o należnościach z tytułu czynszów komunalnych. Te należności 
wynoszą w tej chwili 200 milionów złotych i od lat są nieegzekwowalne. To dobrze, 
że z jednej strony te umorzenia mogą następować, a z drugiej strony bardzo nie 
dobrze, że nie potrafimy podjąć bardzo radykalnej decyzji, ale bardzo potrzebnej 
mieszkańcom miasta, o abolicji umorzeniowej dotyczącej należności z tytułu nie 
płacenia czynszu. Taka decyzja uzdrowiłaby finanse Miasta i pokazała w jaki sposób 
od początku mogą normalnie funkcjonować. Mówimy o tym, że w Szczecinie w tej 
chwili nie ma praktycznie bezrobocia, bo to bezrobocie jest bezrobociem utajonym, 
bo mnóstwo ludzi pracuje na czarno nie zgłaszając się jako osoby bezrobotne. Nie 
podejmują pracy, bo nie chcą by egzekwowano od nich 20, 40 a czasami 100 tysięcy 
złotych z tytułu należności. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 392/17 
 
za – 21  przeciw - 5  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin 
lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego 
uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała Nr XXXV/954/17 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

394/17 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą 
uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie 

w 2018 r. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 394/17 
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za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem 
Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2018 r.. Uchwała Nr XXXV/955/17 
stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

399/17 - określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
U. Pańka - radna poinformowała, że zabiegała o ten projekt uchwały i wieży że 
Dyrektor pracował z różnymi podmiotami aby wypracować kryteria. Radna 
zapowiedziała, że poprze ten projekt, bo taka jest wola większości po konsultacjach. 
 
M. Matias - zapytał, czy jest jakieś kryterium odnośnie ilości mieszkańców, którzy 
mogą zgłosić taką inicjatywę?  
 
Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych wyjaśnił, że mowa 
jest tylko o liczbie mnogiej, czyli wystarczą dwie osoby. W ustawie jest to dokładnie 
zapisane, że "mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja pozarządowa", czyli 
wystarczy dwóch mieszkańców, którzy napiszą taką inicjatywę i zgłoszą do 
administracji publicznej, która podlega wtedy całemu temu trybowi.  
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 399/17 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określania trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała Nr XXXV/956/17 stanowi załącznik nr 40 
do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

400/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej o użytku „Ba” (tereny 
przemysłowe) będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej 

w Szczecinie w rejonie ulicy Szczawiowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 16/2 z obrębu nr 1075 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 400/17 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej o użytku „Ba” (tereny przemysłowe) będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szczawiowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 16/2 z obrębu nr 1075. Uchwała Nr XXXV/957/17 stanowi 
załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

401/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 

Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Szosa Polska oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 38/70 z obrębu ewidencyjnego nr 3011 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 401/17 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
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 
ulicy Szosa Polska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/70 z obrębu 
ewidencyjnego nr 3011. Uchwała Nr XXXV/958/17 stanowi załącznik nr 44 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

402/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą 

Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 16/11 
z obrębu 4086 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Maria Latkowska – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 402/17 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
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 16/11 z obrębu 4086. Uchwała Nr XXXV/959/17 stanowi 
załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

403/17 - wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin lokali 
w budynkach przy ul. Tomasza Nocznickiego 41, 42 w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Maria Latkowska – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 403/17 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin lokali w budynkach przy ul. Tomasza 
Nocznickiego 41, 42 w Szczecinie. Uchwała Nr XXXV/960/17 stanowi załącznik 
nr 48 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
404/17 - zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 
2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz.1119 

z dn.08.06.2007 r.) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Kultury. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 404/17 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz.Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 70, poz.1119 z dn. 08. 06. 2007 r.). Uchwała 
Nr XXXV/961/17 stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

405/17 - wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin 
z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Małgorzata Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 51 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
negatywnie przez Komisję ds. Kultury. 
 
P. Bartnik - poinformował, że na Komisji podawane były trzy powody. Po pierwsze 
funkcjonowanie w ramach organizacji ogólnopolskich, czy nawet europejskich, 
działa zawsze na korzyść a nie na niekorzyść rozwoju miasta, bo daje szanse na 
pozyskiwanie dodatkowych środków ale także realizację różnego rodzaju projektów, 
również intelektualnych. Po drugie po stronie niemieckiej miasta uniwersyteckie tj. 
Lubeka i Flensburg. Po trzecie w stowarzyszeniu jest problem w zarządzaniu. Radny 
zapytał, czy podjęto jakieś próby zmiany sposobu zarządzania aby polepszyć jakość 
różnych przedsięwzięć? 
 
M. Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków wyjaśniła, że ta formuła jest 
otwarta. Lubeka była przez chwilę członkiem i się wypisała, Toruń był także przez 
moment, Koszalin, Kołobrzeg. Działalność Stowarzyszenia ogranicza się w tej chwili 
do druku folderu raz w roku oraz prowadzenia strony internetowej. Poza tym są 
spotkania miast członkowskich. Wystąpienie Szczecina i zastąpienie organizacją 
turystyczną lub inną organizacją pozarządową nie zmieni sytuacji. Ponadto 
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wystąpienie ze Stowarzyszenia nie powoduje, że tracimy nasze zabytki lub staną się 
nagle nieznane.  
 
R. Niburski - jako Przewodniczący Komisji ds. Kultury poinformował, że każdy 
z członków komisji miał swoje powody. Na dziesięciu obecnych radnych na 
posiedzeniu: trzech poprało projekt uchwały, jedna osoba "wstrzymała się", sześć 
było "przeciw". Koszt 2,5 tys. euro z punktu widzenia prestiżu nie są to wielkie 
pieniądze. Jeżeli Gdańsk może sobie pozwolić na bycie w tym stowarzyszeniu to 
Szczecin również. 
 
M. Gadomska - poinformowała, że poparła wystąpienie Miasta z tego 
Stowarzyszenia. Dyrektor Gwiazdowska orientuje się doskonale w działalności 
Stowarzyszenia i jeżeli jest to rzeczywiście strata czasu, to może jednak warto z 
niego wystąpić i skupić się na działalności w innym stowarzyszeniu.  
 
M. Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków zwróciła uwagę, że Szczecin 
należy także do Związku Hanzeatyckiego, w który warto bardziej się zaangażować, 
jest tu szersza formuła związana i z architekturą i gospodarką miasta oraz 
rozwojem. 
 
M. Duklanowski - zapytał, czy Szczecin płaci za te foldery dodatkowo, ponieważ 
Dyrektor Gwiazdowska mówi o wysokich kosztach? 
 
M. Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków wyjaśniła, że koszty wydawania 
folderów są ujęte w składce.  
 
M. Duklanowski - uznał, że koszt 10 tys. dla miasta, aby być ujętym w Europejskim 
Szlaku Gotyku Ceglanego, jest tego wart. 
 
M. Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków wyjaśniła, że przedkładając ten 
projekt nie chciała się spotkać z zarzutem, że być może Szczecin jest w organizacji, 
która słabo funkcjonuje, która nie działa, niepotrzebnie wydajemy pieniądze, 
dlatego też po dziesięciu latach chciała przedstawić Radzie formułę działania tej 
organizacji.  
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 405/17 
 
za – 9  przeciw - 11  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów odrzuciła projekt uchwały nr 405/17. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

406/17 - ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na 
działkach nr 3/20, nr 3/40 z obrębu 2036 (Pogodno 36), położonych 

w Szczecinie przy ul. Zdrojowej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
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M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 406/17 
 
za – 19  przeciw - 5  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 3/20, nr 3/40 
z obrębu 2036 (Pogodno 36), położonych w Szczecinie przy ul. Zdrojowej. Uchwała 
Nr XXXV/962/17 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

407/17 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny 
sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Reduty Ordona 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 407/17 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, 
położonych w Szczecinie, przy ul. Reduty Ordona. Uchwała Nr XXXV/963/17 
stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

408/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego 

nr 9a położonego w budynku przy ul. Stoisława 1 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 408/17 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – 
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pomieszczenia gospodarczego nr 9a położonego w budynku przy ul. Stoisława 1 
w Szczecinie. Uchwała Nr XXXV/964/17 stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
410/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń stanowiących część lokalu 

mieszkalnego nr 22 w budynku przy ulicy Sławomira 7 oficyna, na rzecz ich 
najemców i określenia wysokości stawki procentowej udzielanej bonifikaty 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 410/17 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż pomieszczeń stanowiących część lokalu mieszkalnego nr 22 
w budynku przy ulicy Sławomira 7 oficyna, na rzecz ich najemców i określenia 
wysokości stawki procentowej udzielanej bonifikaty. Uchwała Nr XXXV/965/17 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
411/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 
lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego jako skrytka, 

położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie, w drodze 
bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1 położonego 

w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie oraz określenia wysokości 
stawki bonifikaty od ceny sprzedaży 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
M. Waszak – Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów 
Prawnych Nieruchomości. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. 
 
M. Waszak – Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów 
Prawnych Nieruchomości na wniosek radnego M. Duklanowskiego wyjaśniła, że 
właściciel będzie mógł wykorzystać to pomieszczenie na potrzeby mieszkalne, jako 
pokój, i taką deklarację złożył i z tego powodu przedstawiona została propozycja 
udzielenia bonifikaty, bo w takich przypadkach jest to możliwe. Określenie 
"skrytka", które pojawia się od lat 90-tych, można by zastąpić "pokojem" jednak 
wiązało by się to z określonymi kosztami związanymi z wykonaniem na nowo 
dokumentacji dla potrzeb uzyskania zaświadczenia, że ten pokój spełnia warunki 
samodzielności nie lokalu ale pomieszczenia. Jednak finał byłby taki sam.   
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 411/17 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego 
wymogu samodzielności oznaczonego jako skrytka, położonego w budynku przy 
ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli 
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 
w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży. 
Uchwała Nr XXXV/966/17 stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

412/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
K. Gajewski – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu i Finansów oraz Komisję ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – radny uznał, że jest to przykład delikatnej "schizofrenii", kiedy 
budujemy Wrzosowe Wzgórze ponad 10 km od pl. Kościuszki, bo taka jest odległość 
wg mapy, 25 minut dojazdu samochodem, ponad 40 minut transportem 
publicznym, w związku z tym ludzie będą przyjeżdżali samochodami. I dla tych 
samochodów za grube pieniądze, w pierwszej z tych trzech uchwał budujemy 
dwukondygnacyjny parking podziemny na 150 samochodów. To pokazuje, że po to 
budujemy ten parking, z publicznych pieniędzy, żeby tym ludziom umożliwić 
parkowanie w Centrum. Szczeciński TBS dużo robi dla rewitalizacji samego 
Centrum ale zupełnie niepotrzebne są te działania na zewnątrz. Radny uznał, że 
rani zostali oszukani przez Prezydenta w kwestii kwartału 21, czyli likwidacji 
"Maciusia", miały być cuda nie wydarzyło się nic, ale w między czasie usłyszeliśmy, 
że zamiast takiej przyjaznej przestrzeni, na którą radnych nabierano w majestacie 
prawa okazuje się że tam powstanie tylko i wyłącznie infrastruktura kompletnie 
nieprzyjazna czyli biurowiec, który będzie tworzył miejsca pracy i miejsca 
parkingowe. Radny zwrócił uwagę, że radni powinni otrzymywać raz na jakiś czas 
relacje co się dzieje na budowie u Pana Isakssona, bo dzisiaj widać jedynie nalepki 
na oknach mówiące o sprzedaży lokali, które miała gmina posiadać w swoich 
zasobach, żeby je wynajmować.   
 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu dokładnie jest 
wypisane na co zostaną przeznaczone pieniądze: na żłobek, na parking, na 
mieszkania dla osób starszych. 
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G. Szotkowska – Prezes STBS przedstawiał i omówiła prezentację, która stanowi 
załącznik nr 63 do protokołu. Przedstawiona Prezentacja dotyczy projektów uchwał 
nr 412/17, 413/17. 414/17. 
 
W. Dorżynkiewicz - zwrócił uwagę, że wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału 
zakładowego na inwestycję w kwocie 11 mln zł i zapytał, kiedy Rada przyjęła taką 
uchwałę?  
 
G. Szotkowska – Prezes STBS wyjaśniła że nie wskaże kiedy dokładnie została 
podjęta taka uchwała ale zapewniła że każdorazowo Rada Miasta wyraża zgodę na 
przekazanie celowych środków finansowych, na kolejne projekty. Do każdego 
projektu Spółka ma zawarte z Miastem stosowne porozumienie. Kiedy Rada 
podejmuje uchwałę, pojawia się porozumienie, z którego wynika na co Spółka może 
te środki wydać i one są przeznaczone tylko i wyłącznie na ten cel, nie na żaden 
inny. Wrzosowe Wzgórze zostało rozpoczęte w styczniu 2017 r.  
 
W. Dorżynkiewicz - stwierdził, iż to że na "Wrzosowych Wzgórzach" powstają 274 
mieszkania to oznacza, że zamieszka tam około 1000 osób, wyprowadzonych 
z Centrum, bo tam kupią mieszkania głównie młodzi ludzie. Radny uznał, że jest to 
barbarzyństwo, które prowadzi do tego, co dzisiaj ma miejsce na Warszewie, że 
będziemy decydować się na wybudowanie kolejnej szkoły na Warszewie, która 
będzie kosztowała 60 mln zł. Na samo Warszewo, z powodu nieodpowiedzialnej 
polityki Prezydenta Krzystka wyda 90 mln zł, na samą budowę szkół w momencie 
kiedy mamy puste, czy na wpół puste szkoły w Centrum Miasta i spadającą liczbę 
mieszkańców w Centrum Miasta. Radny stwierdził, że pustych parceli pod 
budownictwo w Centrum Miasta jest sporo, dlatego zaapelował aby kolejne swoje 
działania STBS skupił w Centrum a nie na tak oddalonych terenach, bo to prowadzi 
do bardzo dużych wydatków finansowych Miasta.  
 
G. Szotkowska – Prezes STBS poinformowała, że jeżeli chodzi o miejsca parkingowe 
na osiedlu, to jest spełniony warunek, że jedno miejsce parkingowe przypada na 
jedno mieszkanie. Zwróciła uwagę, że w Centrum tereny inwestycyjne są bardzo 
drogie a STBS nie buduje mieszkań na sprzedaż tylko na wynajem. W sąsiedztwie 
"Wrzosowego Wzgórza" jest bardzo dużo osiedli developerskich a developerzy w tym 
miejscu będą nadal budować. Rzeczywiście problem szkoły i dojazdu jest i będzie 
a w przyszłości zostanie rozwiązany. Zwróciła uwagę, że jej zadaniem jest 
budowanie mieszkań o nie wysokim czynszu a na Osiedlu Wrzosowe Wzgórze będzie 
aż 60 mieszkań o czynszu komunalnym.  
 
M. Jacyna-Witt - radna przypomniała, że Miasto od lat przekazuje najpierw 
nieruchomości, później miliony złotych do spółek miejskich: TBS i STBS. Pytanie 
jest, czy ktokolwiek rozliczył Prezesów spółek z tych pieniędzy? A dzieje się różnie, 
ponieważ ani TBS ani STBS nie jest spółką wydolną, gdyż są to typowe spółki 
miejskie, które pasożytują na zdrowym organizmie miasta i podatników, w żaden 
sposób nie realizując tych zadań, które powinny. Przekazywanie nieruchomości do 
TBS i STBS a następnie nie sprzedawanie tych nieruchomości przez te Spółki, tym 
którzy rzeczywiście powinni je wykupić, czyli najemcom, jest rzeczą skandaliczną. 
Pani Prezes oczywiście będzie próbowała przekonywać radnych, że wszystko dzieje 
się zgodnie z prawem ale jest to takie prawo, które nie ma żadnego nadzoru 
społecznego i możliwości kontrolowania Spółek. Jedynie taką możliwość ma 
Prezydent Piotr Krzystek .     
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R. Łażewska - uznała, że Wrzosowe Wzgórza to wspaniała lokalizacja. Nie 
wyciągamy 1000 mieszkańców z Centrum Miasta a jedynie stwarzamy 1000 
mieszkańcom możliwość zamieszkania w lokalizacji, która jest super 
skomunikowana z Centrum Szczecina i Policami, w pobliżu znajdują się szkoły. 
SP 9 w Stołczynie ma bardzo dużo miejsc, w sąsiedztwie jest także SP 14 oraz SP 
przy ul. Hożej, która dostała nowy budynek po gimnazjum. 
 
U. Pańka - zwracając się do Prezes G. Szotkowskiej, zapytała czy są prowadzone 
jakieś rozmowy w kwestii powiązania Towarzystw Budownictwa Społecznego 
z rządowym programem "Mieszkanie +"? Zapytała także, czy jest możliwość podjęcia 
w przyszłości ustaw, które dawałyby narzędzia do wykupienia dzisiejszym 
najemcom? 
 
G. Szotkowska – Prezes STBS wyjaśniła, że jeżeli chodzi o nowy program rządowy 
"Mieszkanie plus", STBS w tych rozmowach nie uczestniczy z tego względu, że ma 
tylko i wyłącznie jeden teren inwestycyjny przy Szosie Polskiej. Z tego co wie, jednak 
nie zna szczegółów, tego typy rozmowy prowadzi Prezes TBS Prawobrzeże. Jeżeli 
chodzi o możliwość prywatyzacji, to gdybyśmy dzisiaj trzymali się literalnie prawa, 
to ustawodawca dopuścił możliwość prywatyzacji dla bardzo wąskiej grupy osób, 
które partycypowały 30% w kosztach budowy mieszkań. Jednak podane warunki są 
tak drakońskie, że gdyby nawet dana osoba chciała wykupić mieszkanie, to musi 
spłacić kredyt. W Szczecinie nie dokonywano takich analiz, ale były one robione 
w Polsce i koszt nabycia takiego mieszkania jest zdecydowanie wyższy niż cena 
rynkowa. 
 
M. Duklanowski - radny zapowiedział, że będzie głosował przeciwko przyjęciu 
projektu. Zwrócił uwagę, że czas dojazdu z osiedla do Centrum Miasta to jest 
minimum 40 minut. Przytoczył przykład mieszkańców osiedla, które powstało na 
granicy miasta przy ul. Łukasińskiego, gdzie dzisiaj mieszkańcy chcą by do ich 
osiedla dojeżdżał autobus w takcie 15 minutowym. Niestety nie ma możliwości aby 
komunikacja miejska dojeżdżała w tego typu miejsca. Radny uznał za błąd 
wyrażanie zgody na lokowanie mieszkań w miejscach, które są trudne 
komunikacyjnie, odległe od Centrum.  
 
R. Łażewska - uznała, że napływ nowych mieszkańców na północną stronę miasta 
jest tylko i wyłączenie korzyścią. 
 
P. Bartnik - mieszkanie w Centrum ma swoje plusy ale też minusy. Nie urządzajmy 
ludziom świata i dajmy im szansę dokonać wyboru. Centrum jest problemem, bo 
rzeczywiście nie chcemy aby ono się wyludniało. I młodzi ludzie w tym miejscu się 
odnajdują, bo mają wszędzie blisko, mają komunikację.   
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 412/17 
 
za – 21  przeciw - 2  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXXV/967/17 stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

413/17 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu i Finansów oraz Komisję ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 413/17 
 
za – 23  przeciw - 2  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała Nr XXXV/968/17 stanowi załącznik 
nr 66 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

414/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku  
kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu i Finansów oraz Komisję ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 414/17 
 
za – 19  przeciw - 3  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego Szczecińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXV/969/17 stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

415/17 - wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku 
aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z 

wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto 
Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków 

Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 415/17 
 
za – 20  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu 
pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu 
obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej 
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze 
środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17. Uchwała 
Nr XXXV/970/17 stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
416/17 - zaliczenia drogi na działce nr 148 z obrębu 2132 na ul. Niepołomickiej 

do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 416/17 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Radna U. Pańka zgłosiła wniosek o reasumpcję ostatniego głosowania, ponieważ nie 
zdążyła zagłosować. 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek o reasumpcję został przyjęty. 
 
 
Przewodniczący obrad ponownie zarządził głosowanie nad projektem uchwały 
nr 416/17 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi na 
działce nr 148 z obrębu 2132 na ul. Niepołomickiej do kategorii dróg gminnych na 
terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XXXV/971/17 stanowi załącznik nr 72 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
417/17 - ustalenia na rok 2018 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych 
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,  

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 417/17 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na 
rok 2018 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 
parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Uchwała 
Nr XXXV/972/17 stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

418/17 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających w roku 2018 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska oraz Komisję ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 418/17 
 
za – 25  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat 
za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 
2018. Uchwała Nr XXXV/973/17 stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

420/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży 
Rybackiej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 77 do protokołu. Wprowadzenia dokonał 
Komendant Społecznej Straży Rybackiej powiatu Szczecin. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 420/17 
 
za – 16  przeciw - 5  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej. Uchwała Nr XXXV/974/17 
stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

421/17 - zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie 
Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 79 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 421/17 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania 
wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących 
w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska. Uchwała Nr XXXV/975/17 stanowi załącznik 
nr 80 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

422/17 - zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje 
im. Profesora Tadeusza Dominika” 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 422/17 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania 
projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”. Uchwała 
Nr XXXV/976/17 stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

423/17 - przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum 
Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby 

z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 83 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Edukacji. 
 
M. Jacyna-Witt - zapytała, czy na ul. Łaziebnej poradnia nadal będzie 
funkcjonowała a jeżeli nie to co stanie się z tymi pomieszczeniami? 
 
L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty wyjaśniła, że Uchwałą z 27 października 
2015 r. podjęto decyzję o sprzedaży tego budynku na rzecz Skarbu Państwa a za 
pieniądze uzyskane z tej sprzedaży dostosowany został budynek przy 
ul. Mickiewicza.  
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 423/17 
 
za – 26  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie 
przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno-
Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie 
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na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie. Uchwała Nr XXXV/977/17 stanowi 
załącznik nr 84 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

314/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Prezentacji projektów uchwał nr 314/17 – 385/17 w imieniu Prezydenta Miasta 
dokonała L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty. Projekt uchwały 314/17 stanowi 
załącznik nr 85 do protokołu. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję ds. Edukacji. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 314/17 
 
za – 16  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/978/17 stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

315/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 87 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 315/17 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza 
Słowackiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/979/17 stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

316/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 89 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 316/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4, 
wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie, 
w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną. Uchwała Nr XXXV/980/17 stanowi 
załącznik nr 90 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

317/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie w ośmioletnią 

szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 317/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka 
Sienkiewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/981/17 stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

318/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 318/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Heleny 
Raszki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/982/17 
stanowi załącznik nr 94 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

319/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 95 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 319/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/983/17 stanowi załącznik nr 96 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

320/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 97 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 320/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 
im. Leonida Teligi w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/984/17 stanowi załącznik nr 98 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
321/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 16 

w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 99 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 321/17 
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za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/985/17 stanowi załącznik nr 100 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
322/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 15 

w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 101 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 322/17 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/986/17 stanowi załącznik nr 102 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
323/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 13 

w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 103 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 323/17 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/987/17 stanowi załącznik nr 104 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

324/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie w ośmioletnią 

szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 105 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 324/17 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. 
Związków Zawodowych w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/988/17 stanowi załącznik nr 106 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

325/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie w ośmioletnią 

szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 107 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 325/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. 
Zdzisława Przybylaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała Nr 
XXXV/989/17 stanowi załącznik nr 108 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

326/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Szpitalnych 

w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 109 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 326/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę 
podstawową specjalną. Uchwała Nr XXXV/990/17 stanowi załącznik nr 110 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

327/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 18 im. gen. Józefa Bema w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 111 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 327/17 
 
za – 16  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. gen. 
Józefa Bema w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/991/17 stanowi załącznik nr 112 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

328/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 20 im. Księdza Jana Twardowskiego w Szczecinie 

w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 113 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 328/17 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Księdza 
Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/992/17 stanowi załącznik nr 114 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

329/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 22, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana 

Andersena w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 115 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 329/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 22, 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę 
podstawową specjalną. Uchwała Nr XXXV/993/17 stanowi załącznik nr 116 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

330/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 117 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 330/17 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. 
Mariusza Zaruskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała Nr 
XXXV/994/17 stanowi załącznik nr 118 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

331/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 119 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 331/17 
 
za – 15  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/995/17 stanowi załącznik nr 120 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

332/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 121 do protokołu. 
 



 50

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 332/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie w 
ośmioletnią szkołę podstawową specjalną. Uchwała Nr XXXV/996/17 stanowi 
załącznik nr 122 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
333/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 

w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 123 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 333/17 
 
za – 16  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/997/17 stanowi załącznik nr 124 do 
protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

334/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima 
w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 125 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 334/17 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30, 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo 
Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową 
specjalną. Uchwała Nr XXXV/998/17 stanowi załącznik nr 126 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

335/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 31, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową 
specjalną 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 127 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 335/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 31, 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 
w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną. Uchwała 
Nr XXXV/999/17 stanowi załącznik nr 128 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

336/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 33 im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi 

Szczecińskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców 
Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 129 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 336/17 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 
im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, 
w ośmioletnią sportową szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1000/17 stanowi 
załącznik nr 130 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

337/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 131 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 337/17 



 52

 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana 
Pawła II w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała Nr 
XXXV/1001/17 stanowi załącznik nr 132 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

338/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie 

w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 133 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 338/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. 
ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. 
Uchwała Nr XXXV/1002/17 stanowi załącznik nr 134 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
339/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 

w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 135 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 339/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1003/17 stanowi załącznik nr 136 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

340/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza 

w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 137 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 340/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 41 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1004/17 stanowi załącznik nr 138 do 
protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

341/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie w ośmioletnią 

szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 139 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 341/17 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Stefanii 
Sempołowskiej w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1005/17 stanowi załącznik nr 140 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
342/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 

w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 141 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 342/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1006/17 stanowi załącznik nr 142 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

343/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 143 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 343/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1007/17 stanowi załącznik 
nr 144 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

344/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 46 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 145 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 344/17 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 46 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1008/17 
stanowi załącznik nr 146 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

345/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią 

szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 147 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 345/17 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela 
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Makuszyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1009/17 stanowi załącznik nr 148 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

346/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 149 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 346/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk 
Ochrony Pogranicza w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1010/17 
stanowi załącznik nr 150 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

347/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie 

w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 151 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 347/17 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 im. prof. 
Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1011/17 stanowi załącznik nr 152 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

348/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 153 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 348/17 
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za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 
im. Fryderyka Chopina w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1012/17 stanowi załącznik nr 154 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

349/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 155 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 349/17 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 54 
im. Janusza Korczaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1013/17 stanowi załącznik nr 156 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

350/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie 

w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 157 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 350/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 55 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. 
Uchwała Nr XXXV/1014/17 stanowi załącznik nr 158 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

351/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w 

ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 159 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 351/17 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 56 im. kpt. 
ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. 
Uchwała Nr XXXV/1015/17 stanowi załącznik nr 160 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

352/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie w ośmioletnią 

szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 161 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 352/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 
im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. 
Uchwała Nr XXXV/1016/17 stanowi załącznik nr 162 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

353/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie w ośmioletnią szkołę 

podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 163 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 353/17 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 61 
im. Michała Kmiecika w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1017/17 stanowi załącznik nr 164 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

354/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego 

Marynarzy i Portowców w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 165 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 354/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 63 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1018/17 
stanowi załącznik nr 166 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

355/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 9 
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 167 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 355/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1019/17 stanowi załącznik nr 168 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

356/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 68 im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie w 

ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 169 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 356/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 68 im. 12 
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Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1020/17 stanowi załącznik nr 170 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

357/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 69 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Szczecinie w ośmioletnią 

szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 171 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 357/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 69 im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1021/17 stanowi załącznik nr 172 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

358/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie 

w ośmioletnią szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 173 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 358/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 71 
im. Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. 
Uchwała Nr XXXV/1022/17 stanowi załącznik nr 174 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

359/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie w ośmioletnią 

szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 175 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 359/17 
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za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 74 
im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała 
Nr XXXV/1023/17 stanowi załącznik nr 176 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

360/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 177 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 360/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną. Uchwała Nr XXXV/1024/17 stanowi 
załącznik nr 178 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

361/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 179 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 361/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie 
w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną. Uchwała Nr XXXV/1025/17 stanowi 
załącznik nr 180 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

362/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Sportowej Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Centrum Mistrzostwa 

Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 181 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 362/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej, 
wchodzącej w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią 
sportową szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1026/17 stanowi załącznik nr 182 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

363/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia 

Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 183 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 363/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, 
wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią 
sportową szkołę podstawową. Uchwała Nr XXXV/1027/17 stanowi załącznik nr 184 
do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

364/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w 

Szczecinie, w ośmioletnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 185 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 364/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I 
stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, w ośmioletnią ogólnokształcącą 
szkołę muzyczną I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1028/17 stanowi załącznik nr 186 
do protokołu. 
 
 



 62

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

365/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę 
podstawową specjalną 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 187 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 365/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, 
wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną. Uchwała 
Nr XXXV/1029/17 stanowi załącznik nr 188 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
366/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla 
Dorosłych Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w szkołę 
podstawową dla dorosłych w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 189 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 366/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Nr 4 im. Komisji 
Edukacji Narodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych 
im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w szkołę podstawową dla 
dorosłych w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe. Uchwała Nr XXXV/1030/17 
stanowi załącznik nr 190 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

367/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława 

Orkana w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 191 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 367/17 
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za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w branżową 
szkołę I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1031/17 stanowi załącznik nr 192 do 
protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

368/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 193 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 368/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, 
w branżową szkołę I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1032/17 stanowi załącznik nr 194 
do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

369/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji 

Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 195 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 369/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej 
w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1033/17 stanowi 
załącznik nr 196 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

370/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej 

w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 197 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 370/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w branżową szkołę I 
stopnia. Uchwała Nr XXXV/1034/17 stanowi załącznik nr 198 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

371/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w 

Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 199 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 371/17 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w branżową szkołę 
I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1035/17 stanowi załącznik nr 200 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

372/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w 

Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 201 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 372/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7, wchodzącej 
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w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia. 
Uchwała Nr XXXV/1036/17 stanowi załącznik nr 202 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

373/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, 

w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 203 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 373/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia. 
Uchwała Nr XXXV/1037/17 stanowi załącznik nr 204 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

374/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 205 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 374/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10, wchodzącej 
w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia. 
Uchwała Nr XXXV/1038/17 stanowi załącznik nr 206 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

375/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w 

Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 207 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 375/17 
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za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia. 
Uchwała Nr XXXV/1039/17 stanowi załącznik nr 208 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

376/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej Nr 14, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w branżową szkołę 

specjalną I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 209 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 376/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14, 
wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1040/17 
stanowi załącznik nr 210 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

377/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej Nr 15, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 211 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 377/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 15, 
wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, 
w branżową szkołę specjalną I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1041/17 stanowi 
załącznik nr 212 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

378/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II, wchodzącej w skład Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego 
w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 213 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 378/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 
im. Jana Pawła II, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w branżową szkołę 
specjalną I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1042/17 stanowi załącznik nr 214 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

379/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących Nr 18, wchodzącej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących 

im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I 
stopnia 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 215 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 379/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci 
Niesłyszących Nr 18, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena 
w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1043/17 
stanowi załącznik nr 216 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

380/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19, wchodzącej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących 
im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 217 do protokołu. 



 68

 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 380/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci 
Słabo Słyszących Nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, 
w branżową szkołę specjalną I stopnia. Uchwała Nr XXXV/1044/17 stanowi 
załącznik nr 218 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
381/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych Nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji 

Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w szkołę policealną dla dorosłych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 219 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 381/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1, wchodzącej 
w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, w szkołę policealną dla dorosłych. Uchwała Nr XXXV/1045/17 
stanowi załącznik nr 220 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

382/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 
Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 

w szkołę policealną 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 221 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 382/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10, wchodzącej w skład 
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w szkołę policealną. Uchwała 
Nr XXXV/1046/17 stanowi załącznik nr 222 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

383/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 
Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Nr 11, wchodzącej 
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo 

Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w szkołę policealną specjalną 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 223 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 383/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo 
Słyszącej i Niesłyszącej Nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, 
w szkołę policealną specjalną. Uchwała Nr XXXV/1047/17 stanowi załącznik 
nr 224 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

384/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy Nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 225 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 384/17 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1, 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 
w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Uchwała 
Nr XXXV/1048/17 stanowi załącznik nr 226 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

385/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy Nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, 
w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 227 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 385/17 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2, 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 
im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do 
pracy. Uchwała Nr XXXV/1049/17 stanowi załącznik nr 228 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

424/17 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 229 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 424/17 
 
za – 14  przeciw - 2  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXXV/1050/17 stanowi załącznik 
nr 230 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

426/17 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 231 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 426/17 
 
za – 21  przeciw - 2  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXXV/1051/17 stanowi załącznik 
nr 232 do protokołu. 
 
 
 
 
\ 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

425/17 - rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar 
Piastowski oraz Bulwar Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu 

ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Joanna Martyniuk - radca prawny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 233 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 425/17 
 
za – 24  przeciw - 2  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar Gdyński 
z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880). Uchwała Nr XXXV/1052/17 
stanowi załącznik nr 234 do protokołu. 
 
Przewodniczący obrad w związku z pojawieniem się obszernych zmian do 
uchwał budżetowych ogłosił przerwę do dn. 5 grudnia do godz. 10.00 
 
 
 
Po przerwie w dniu 05 grudnia 2017 r., godz. 10.00 
 
Przewodniczący stwierdził quorum i wznowił obrady.  
 
W związku ze śmiercią Ryszarda Kargera Honorowego Obywatela Miasta Szczecina, 
odznaczonego także Medalem za Zasługi dla Miasta, Przewodniczący obrad poprosił 
wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci o zmarłym. 
 
M. Bagiński – udzielił głosu Panu Zbigniewowi Wysockiemu w sprawie DPS-u przy 
ul. Kruczej. 
 
Zbigniew Wysocki – poinformował, że bardzo źle się dzieje w DPS przy ul. Kruczej. 
Brakuje ponad 25 pracowników. Prezydent dał pracownikom 150 zł netto podwyżki 
a ludzie nadal się zwalniają. Zaprosił radnych o odwiedzenie DPS a także 
poinformował, że do końca miesiąca pracownicy chcą rozmawiać z Prezydentem na 
terenie DPS-u przy ul. Kruczej. Pracownice za nocki otrzymują 15 zł za pracę 
(wartość dwóch kostek masła), w święta nie ma dodatkowego wynagrodzenia. Pan 
Wysocki poinformował także o swoim stanowisku pracy a zajmuje się przewozem 
ludzi busem. Samochód wymaga natychmiastowej wymiany.  
 
M. Duklanowski – powołując się na zapisy Regulaminu Rady Miasta Szczecin 
przytoczył brzmienie § 31 ust. 2: "Za zgodą Rady, wyrażoną odrębną uchwałą, 
przewodniczący obrad może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad 
w innym terminie na kolejnym posiedzeniu". W związku z tym w przekonaniu klubu 
radnych PiS dzisiejsze posiedzenie nie może się odbyć, ponieważ nie było 
poprzedzone stosowną uchwałą. W związku z powyższym wszystkie rozstrzygnięcia, 
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które zostałyby podjęte nie mogą mieć miejsca. Radny zawnioskował, aby wszystkie 
punkty, które miały być dziś rozpatrywane, przełożyć na najbliższą sesję. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad poprosił o opinię radcę prawnego – Agnieszkę 
Jarosz-Walas. 
 
A. Jarosz-Walas - zwróciła uwagę, że Statut Miasta w trzech miejscach mówi 
o przerwaniu obrad. Jest to zapis przytoczony przez radnego M. Duklanowskiego ale 
także § 35 ust. 2 "Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy zarządzić 
przerwę w obradach w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.". Jest również 
zapis mówiący o tym, że można przerwać obrady wtedy, kiedy przewodniczący 
stwierdzi, że na sali brak jest quorum. Wszystkie te przepisy funkcjonują 
równolegle. Stwierdziła, że zapis § 35 ust. 2 jak najbardziej koresponduje z § 32, 
który mówi, że przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem 
i porządkiem obrad a jego decyzje w tym zakresie są ostateczne. Właśnie § 35 ust. 2 
odwołuje się do celu jaki jest zapewnienie właściwego przebiegu obrad, dlatego 
również ten przepis może być stosowany w celu ogłoszenia przerwy w obradach.  
  
P. Bartnik – przypomniał przebieg sesji w dn. 21 listopada i stwierdził, że "jak świat 
światem" projekt budżetu miasta był omawiany na początku sesji. Zgodnie z decyzją 
Przewodniczącego, bez konsultacji z Prezydium Rady, co jest tradycją w Radzie 
Miasta, bez konsultacji z przedstawicielami klubów, projekt budżetu przesunięto na 
koniec sesji. Następnie także bez jakiejkolwiek konsultacji Przewodniczący przerwał 
sesję i jednoosobowo wyznaczył datę kolejnego posiedzenia nie patrząc na to czy 
radni mają jakieś plany i zobowiązania. Wczoraj o 16.30 przyszły do radnych sms-y 
z Biura Rady Miasta, że powstał kolejny projekt budżetu z autopoprawkami. Radny 
podkreślił, że nie ma ważniejszej uchwały Rady Miasta niż uchwała budżetowa, 
dlatego uchwalenie tego dzisiaj, bez pogłębionej dyskusji na komisjach, wydaje się 
niemożliwe, choćby dlatego, że klub radnych PO miał szanse uczestniczyć 
w dyskusjach nad budżetem tylko na komisjach a nie w bezpośrednim kontakcie 
z Prezydentem, jak mieli okazję radni PiS i Bezpartyjnych. Radny zawnioskował 
o rozpatrywanie uchwały budżetowej na sesji w dniu 19 grudnia 2017 r. 
 
M. Duklanowski – radny odnosząc się do wypowiedzi radcy prawnego uznał, że 
należy ewidentnie rozróżnić to, co jest zapisane w § 31 ust. 2  gdzie Przewodniczący 
może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie. 
Mamy inne posiedzenie i inny termin i tego dotyczy ta kwestia. To na co powołuje 
się radca prawny, § 35 ust. 2, że Przewodniczący może z własnej inicjatywy 
zarządzić przerwę w obradach w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu, dotyczy 
właśnie sytuacji z przed dwóch tygodni, kiedy wręczamy najpierw Medale za Zasługi 
dla Miasta Szczecina i po to, aby osoby wyróżnione mogły swobodnie wyjść, w tym 
celu zarządzana jest przerwa, dla właściwego przebiegu sesji. Stwierdził, żeby ważna 
dla Miasta uchwała była przyjęta w sposób niepodważalny, należy jego 
procedowanie przenieść na sesję grudniową.  
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad stwierdził, że jest przekonany, że w 100% 
postąpił właściwie i zgodnie z prawem.  
 
W. Dorżynkiewicz – stwierdził, iż nie rozumie czym się kupczy, że dzisiaj nie można 
na temat budżetu porozmawiać. Dlaczego radny Duklanowski wychodzi z takim 
wnioskiem i z takimi zarzutami a nie protestował na ostatniej sesji, kiedy była 
ogłaszana przerwa. To radny Duklanowski mówił, że trzeba na temat tego 
dokumentu porozmawiać i zapoznać się z nim, a w ciągu tych dwóch tygodni od 
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ogłoszenia przerwy nie została zrobiona w tej sprawie ani jedna komisja, gdzie 
przewodniczącymi są radni z Prawa i Sprawiedliwości. To jest hucpa, Państwo się po 
prostu nie dogadują, potrzebują więcej czasu na targi polityczne i cały czas jest 
pytanie ilu Państwo z Prawa i Sprawiedliwości chcą wrzucić antysemitów 
Prezydentowi Krzystkowi do spółek miejskich, rad nadzorczych i ile mieszkańców 
będzie to wasze niedogadywanie kosztowało, ile stanowisk jest do rozdania. 
 
U. Pańka – zwróciła się o przedstawienie przez Panią mecenas w jakich przypadkach 
mają miejsce uchwały, o których wspominał radny M. Duklanowski? Bez względu 
na motywy jakie kierują wypowiadającymi się dzisiaj, nie ulega wątpliwości, że 
tydzień wystarcza na przejrzenie autopoprawek, bez konsultacji w komisjach. 
Radna zgodziła się z wypowiedzią radnego W. Dorżynkiewicza, że tak naprawdę 
radni powinni na każdej komisji omówić to, co zostało poprawione. Jednak trudno 
się przygotować, porównać i przeanalizować projekt przedłożony dzień przed sesją.  
 
P. Bartnik – przypomniał, że na poprzedniej sesji również protestował przeciwko 
zarówno zmianom w kolejności omawiania uchwał jak i ogłoszonej przerwie. 
Problem tkwi jednak w tym dokumencie przekazany radnym o godz. 16.30 wczoraj. 
Ci którzy by chcieli obradować dzisiaj nad tym, za rozwiązaniami, które proponuje 
PiS w Parlamencie Polskim, nocne obrady aż do uchwalenia budżetu. Radny 
stwierdził, że jest przeciwko takim zasadom parlamentaryzmu i opowiedział się za 
tym aby było to omawiane na komisjach, aby miejski parlament różnił się od tych 
złych wzorców, które dochodzą do nas z Warszawy. Dlatego nie sala sesyjna Rady 
Miasta a właśnie komisje są od tego, aby punkt po punkcie przeanalizować te zapisy 
a dopiero potem na sesji Rady Miasta uchwalić bądź nie uchwalić budżet. Dlatego 
dzisiaj to nie jest miejsce ani czas aby nad tą autopoprawką się pochylać. 
 
Ł. Tyszler – zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
nr 310/17. 
 
W. Dzikowski –  w imieniu klubu radnych "Bezpartyjni" poprosił o 5 minut przerwy. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie: 
 
M. Duklanowski – w imieniu klubu radnych PiS stwierdził, że szanując głos 
opozycji, głos mniejszości a także widząc poprawki do projektu budżetu, warto by 
było o tym porozmawiać i zrobić to też bez pośpiechu. Klub poprze wniosek 
zgłoszony przez radnego PO, ponieważ on wychodzi niejako na przeciw i czyni 
zadość zapisom regulaminowym, które jasno mówią o tym, że dzisiejsza sesja 
i rozstrzygnięcia, które dzisiaj by zapadły byłyby naznaczone walorem niepewności 
co do dalszych losów uchwały budżetowej. Jeżeli chcemy głosować, tak ważną 
uchwałę należy ją przeprocedować w sposób bezpieczny, spokojny i w dialogu 
z innymi środowiskami w Radzie Miasta. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta stwierdził, że z pewnym zdumieniem przysłuchuje 
się tej dyskusji dlatego, że prace nad budżetem Miasta Szczecina na rok 2018 
trwały najdłużej w historii Miasta. Tak naprawdę trwały od maja 2017 r. 
i w praktyce do dziś. Ten budżet był szeroko konsultowany i dyskutowany. Nawet 
spotkania z mieszkańcami odbywały się nie poprzez przedstawienie projektu 
budżetu ale wcześniej, właśnie po to, żeby był to budżet jak najbardziej otwarty dla 
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wszystkich, którzy chcą brać w nim udział. Tylko od woli tych osób zależało kto 
będzie swoje wnioski zgłaszał, będzie dyskutował, czy będzie wnosił uwagi. Jest to 
ewenement w historii i wydaje się, że jest to dobry przykład. Tak powinien być 
budżet przygotowywany, bo nad nim pracuje się nie przez dwa, trzy tygodnie tylko 
przez wiele miesięcy. Budżet także, poza przypadkiem czerwcowego uchwalenia, był 
przedłożony nie w listopadzie, zgodnie z dyspozycją ustawodawcy, tylko 20 
października trafił do Biura Rady a do radnych 23 października, a zatem szereg 
tygodni temu, które pozwalały zapoznać się z jego treścią każdemu, kto by miał 
tylko ochotę, nawet przestudiować każda stronę. Oczywiście zawsze jest tak, że jest 
to dokument żywy, pojawiają się autopoprawki, co nie jest efektem błędów ale pracy 
nad budżetem, dlatego że pojawiają się wnioski, kolejne pomysły, projekty. One 
płyną od radnych Rady Miasta, komisji Rady, płyną również od mieszkańców, 
którzy zapoznają się z jego treścią. Jeżeli chodzi o przerwę ogłoszoną przez 
Przewodniczącego Rady, to była to przerwa przede wszystkim zarządzona tylko 
z uwagi na to, że spora część radnych podnosiła, że mieli zbyt mało czasu na 
zapoznanie się z ostatnią autopoprawką. Taki wniosek zgłaszali głównie radni PiS 
i padł on z ust Przewodniczącego M. Duklanowskiego. Przewodniczący Rady 
w dobrej wierze, na podstawie regulaminu, zarządził tę przerwę. Przepisy pozwalają 
na pewną swobodę Przewodniczącemu w analizie przesłanek i jest to jak najbardziej 
zasadne. Przewodniczący M. Bagiński miał prawo tak zinterpretować ten przepis i to 
uczynił.  
Oczywiście gdyby wówczas, ktokolwiek z radnych, w tym Przewodniczący 
M. Duklanowski, podniósł tę kwestię, znając przecież Regulamin, można było 
z ostrożności przegłosować tę przerwę. Gdyby radni nie podjęli takiej decyzji 
Prezydent zapewnił, że był gotowy do prezentacji tego budżetu, dlatego nic nie stało 
na przeszkodzie aby ten projekt procedować.  
Dokument o którym mówimy dzisiaj, a który trafił do radnych rzeczywiście wczoraj, 
jest tylko dokumentem pozwalającym w czytelny sposób poruszać się po zmianach, 
które tak naprawdę następują każdego dnia. Zawiera on łącznie 44 poprawki. 
Gdyby nie to, że Wydział Zarządzania Finansami Miasta chce przedstawić radnym 
to w sposób niezwykle czytelny, to można by tą zmianę zmieścić na jednej stronie. 
Można też wszystkie 44 zmiany bardzo szybko przedyskutować, ponieważ 
największą pozycję stanowi kwota zwiększenia w ramach Programu "500+" o 13 mln 
zł. Szereg innych zmian wynika z przeniesień z roku na rok, ponieważ już dziś 
wiemy dokładnie, że pewne pozycje w tym roku nie będą realizowane a będą 
realizowane w roku przyszłym, jak choćby zmiana w pozycji "Nagrody jubileuszowe 
dla pracowników". Zmian tego typu jest więcej, bardzo łatwo można je wyjaśnić, 
przedyskutować, jeżeli zachodzi potrzeba można w tej chwili zwołać komisje, które 
te 44 istotne zmiany w budżecie przedyskutują, łącznie z Komisją ds. Budżetu. 
Oczywiście można też dzisiaj nie dyskutować i zamknąć dzisiejsze spotkanie ale 
pamiętajmy o dwóch rzeczach: 1) zależało nam na szybkiej pracy nad budżetem po 
to, żeby umożliwić działanie służbom, organizacjom, które oczekują na środki 
finansowe, aby mogły rzeczywiście 1 stycznia rozpocząć funkcjonowanie w oparciu 
o środki z budżetu. To był gest ze strony Urzędu, ze strony radnych 
i współpracowników, żeby zrobić to miesiąc szybciej niż ustawodawca przewiduje, 
bo wszystkie samorządy borykają się później z problemem, że wchodzą w styczeń 
a uchwały dopiero wchodzą w życie. Oczywiście przepisy pozwalają uchwalać budżet 
do końca stycznia następnego roku, tak może się zdarzyć i tym razem. Oznacza to, 
że będziemy pracowali na prowizorium i będziemy opóźniali wszystkie zadania, 
które wynikają choćby z autopoprawek zgłaszanych przez radnych. Teoretycznie 
można sobie wyobrazić sytuację w której w ogóle nie uchwalimy budżetu, 
a ponieważ mamy nadwyżkę operacyjną, jesteśmy bardzo wysoko oceniani jeśli 
chodzi o rating, jesteśmy na podium polskich samorządów. Wśród dużych miast na 
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pewno jesteśmy w pierwsze trójce jeżeli chodzi o wyniki wskaźnikowe. Jest to 
sytuacja komfortowa, więc nie ma żadnych zagrożeń. Gdyby nawet Regionalna Izba 
Obrachunkowa miała nam ten budżet ustalać, to w zakresie wydatków bieżących 
jest to budżet idealny, ponieważ jest nadwyżka operacyjna, więc nie ma powodów do 
żadnych korekt, wówczas wszelkie korekty podlegają tej części inwestycyjnej 
w zakresie nie zaciągniętych zobowiązań, które Gmina chciała by zaciągnąć w roku 
budżetowym 2108, a z powodu braku budżetu tego nie będzie mogła zrobić. Takie 
są tylko konsekwencje. Prezydent uznał, iż ta dyskusja nabiera jednak wymiaru 
politycznego. Zbliża się rok wyborczy i rozumie, że te emocje naturalnie się 
pojawiają, jednak apeluje aby pracować merytorycznie, bo zaletą, do tej pory, naszej 
Rady było to, że się to udawało. W Sejmie nie zawsze się to udaje, w innych 
parlamentach lokalnych też różnie bywa, dlatego poprosił aby spróbować 
popracować nad tym dokumentem, bo jest on naprawdę dobrze przygotowany, 
można go uchwalić i może funkcjonować z pożytkiem dla mieszkańców Szczecina. 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO stwierdził, że w demokracji polityka 
nie jest przekleństwem, wręcz przeciwnie jest wartością, dlatego że bez pojęcia 
"polityka" nie da się uprawiać demokracji. W ramach demokracji, którą na szczęście 
mamy w mieście Szczecinie Pan Prezydent też uprawia politykę i stanie w szranki 
wyborcze. Nie ma w tym oczywiście nic złego. Politycy robią to po to, aby zdobyć 
władzę a następnie realizować swoje cele, które sobie stawiają, przede wszystkim dla 
dobra mieszkańców i Miasta. W związku z tym radni muszą mieć prawo, żeby 
spojrzeć w te wszystkie dokumenty, które są radnym przedkładane, żeby mogli 
zadać pytania, zdobyć odpowiedzi, czy zasugerować jakieś inne rozwiązania. Radny 
zwrócił uwagę, że odnośnie hali na Prawobrzeżu dokonano znaczącej poprawki, 
ponieważ w poprawce z listopada zapisane było 250.000 a obecnie nie ma żadnej 
kwoty. Radni muszą mieć okazję aby zadać w tej sprawie pytania, tym bardziej że 
sprawa tej hali była omawiana na Komisji Budżetu i na Komisji Edukacji.  
 
W. Dorżynkiewicz – stwierdził, iż wysłuchał wystąpienia Prezydenta z wielką atencją 
i zawierało ono wiele niespójności i wiele hipokryzji. Tak naprawdę nie chodzi o ten 
dokument, tylko chodzi o stanowiska i ich podział między Prawem 
i Sprawiedliwością a Panem Prezydentem. Radny uznał, że wcale nie chodzi 
o budżet ani o to co w nim zawarto, nie o merytorykę, nie o deficyt, który wynosi 
600 mln zł, tylko o to żeby radna S. Biernat była Przewodniczącą Rady Miasta, 
a Przewodniczącym przestał być M. Bagiński. Zgłosił wniosek formalny aby 
dyskusja nad budżetem była kontynuowana przez najbliższe 2-3 godziny, ponieważ 
ten budżet wymaga omówienia, a osobiście widzi w nim wiele niespójności, widzi że 
deficyt w wysokości 400 mln zł ma zostać pokryty za pomocą kredytów bankowych 
i podobnie jak radny M. Duklanowski widzi wiele błędów. Odnosząc się do 
wypowiedzi radnego Duklanowskiego, który mówił o błędach ortograficznych zwrócił 
uwagę, że ugrupowanie PiS przepycha ustawy, które są niezgodne z Konstytucją, 
w których są błędy logiczne a nie tylko ortograficzne.  
 
Głosowanie nad wnioskiem radnego Tyszlera o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 310/17 
 
za - 15  przeciw - 11  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty. 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO zawnioskował o 1,5 godziny 
przerwy. 
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M. Bagiński – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 12.30. 
 
 
Po przerwie: 
 
R. Stankiewicz – zgłosił wniosek formalny o odesłanie do projektodawcy projektu 
uchwały nr 310/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok 
 
A. Jarosz-Walas - wyjaśniła, że poprzedni wniosek formalny dotyczył zdjęcia 
z porządku obrad projektu uchwały. Wniosek ten nie przeszedł w związku z tym 
pojawił się kolejny wniosek, tym razem dotyczący odesłania projektu do 
projektodawcy. Rada jak najbardziej może poddać pod głosowanie ten wniosek 
formalny. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o odesłanie do 
projektodawcy projektu uchwały nr 310/17 
 
za - 15  przeciw – 11  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
R. Niburski - zgłosił wniosek formalny o odesłanie do projektodawcy projektu 
uchwały nr 311/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne 
 
za - 15  przeciw - 11  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
R. Niburski - zgłosił wniosek formalny o odesłanie do projektodawcy projektu 
uchwały nr 389/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju 
Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku 
 
za - 16  przeciw - 11  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2016 w związku 

z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian. 
 
Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2016 w związku 
z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian stanowi załącznik nr 235 do 
protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
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Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
W. Dorżynkiewicz - zwrócił uwagę, że zadał ustnie zapytanie Prezydentowi 
Krzystkowi w pierwszej części sesji, która odbyła się dwa tygodnie temu. Odpowiedź 
na to zapytanie nie wymaga sięgnięcia do dokumentów źródłowych, chyba że takim 
dokumentem nazwiemy dowód osobisty Prezydenta Krzystka, w którym ma 
zapisany adres zameldowania. Zapytał, czy może uzyskać odpowiedź na pytanie czy 
Prezydent buduje sobie drogę do domu? 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 
10. Zamknięcie obrad. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka XXXV zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Mariusz Bagiński 
 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 
 
Marta Klimek 


