Protokół Nr XLIII/18
z sesji Rady Miasta Szczecin
odbytej w dniu 5 lipca 2018 r.
w sali obrad Rady (Szczecin, pl. Armii Krajowej 1)

Początek obrad w dniu 5 lipca 2018 r.:
- godz. 13.00
Zakończenie obrad:
- godz. 17.40

W dniu 5 lipca 2018 r. w sesji uczestniczyło 28 radnych. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nieobecni:
1. Paweł Bartnik
2. Robert Stankiewicz
3. Michał Wilkocki
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.
S. Biernat – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną XLIII 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 Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności
stwierdziła, że na sali jest obecnych 28 radnych, zatem obrady Rady będą
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XLIII zwyczajną sesję Rady
Miasta Szczecin.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące wnioski
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do
protokołu):
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Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 177/18
w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
za - 20

przeciw - 0

wstrzym. - 0

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

Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 178/18
w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
za - 21

przeciw - 0

wstrzym. - 0

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

Wniosek Komisji ds. Budżetu i Finansów o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały nr 179/18 w sprawie wytycznych do opracowania projektu
budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok.
za - 21

przeciw - 0

wstrzym. - 0

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

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały nr 180/18 zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie
Gminy Miasto Szczecin
za - 21

przeciw - 0

wstrzym. - 0

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

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały nr 181/18 zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których
Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na
terenie Gminy Miasto Szczecin.
za - 22

przeciw - 0

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

Wniosek Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały nr 139/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
M.M. Herczyńska - poinformowała, że Komisja przyjęła taki wiosek ponieważ nie
było wystarczającego czasu, aby omówić wszystkie kwestie dotyczące tej uchwały,
brakowało także opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
także z powodu zbyt krótkiego czasu rady osieli nie miały szansy podjąć
odpowiedniej decyzji w stosunku do tej uchwały.
S. Biernat - poinformowała, że projekt został rozesłany do radnych 8 czerwca
2018 r. więc był czas aby zapoznać się z jego treścią, otrzymały go także rady
osiedli.
za - 15

przeciw - 9

wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania wniosek został odrzucony.

Wniosek Komisji ds. Edukacji o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
nr 153/18 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw
za - 10

przeciw - 15

wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania wniosek został odrzucony.

Więcej wniosków nie zgłoszono.
S. Biernat - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków przez
Radę porządek obrad XLIII zwyczajnej sesji jest następujący:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
− 139/18 - ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
− 150/18 - zmiany uchwały w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic
i placów publicznych w Szczecinie,
− 151/18 - zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
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− 152/18 - zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
− 153/18 - ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw,
− 154/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin –
Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownie doposażone –
kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione",
− 155/18 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII
EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00IP.02-32-K34/18,
− 156/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły
Podstawowej
Nr 51
w
Szczecinie
do
projektu
dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do
twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie",
− 157/18 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII
EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00IP.02-32-K34/18,
− 158/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu
Szkół Nr 4 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w ucznia – Wsparcie uczniów Zespołu
Szkół Nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej",
− 159/18 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin –
Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA,
Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach
naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18,
− 160/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu
Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Teraz my – projekt
kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego
w Zespole Szkół Rzemieślniczych",
− 161/18 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin –
Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII
EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach
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kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00IP.02-32-K35/18,
− 162/18 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto
Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
− 163/18 - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
− 164/18 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika
upamiętniającego profesora Władysława Bartoszewskiego,
− 165/18 - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków,
− 166/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze
– Wielka Kępa” w Szczecinie,
− 167/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje Willa Kultury” w Szczecinie,
− 168/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej
numerem działki 27 z obrębu ewidencyjnego 3091, położonej w Szczecinie
przy ul. Strzałowskiej 36,
− 169/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
położonej w Szczecinie przy al. Piastów 50a,
− 170/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a,
stanowiącej działkę nr 62/49 o pow. 0,0106 ha, obr. 3094,
− 171/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/17 z obrębu
4069,
− 172/18 - przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla
Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap I” 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
Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy
naturalne oraz monitoring środowiska Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00503/18,
− 173/18 - zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów
edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników,
− 174/18 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
− 175/18 - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
− 176/18 - zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
− 177/18 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.
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Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:
3. Interpelacje i zapytania radnych.
W. Dorżynkiewicz - powołując się na pismo jakie radni otrzymali od posła Nitrasa
poinformował, że od kilku dni zgłaszają się do niego rodzice uczniów uczących się
w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. Chodzi dokładnie o uczniów
gimnazjów, którzy w związku z likwidacją gimnazjów zostali przeniesieni do szkół
podstawowych. Rodzice zgłaszają, że w kasach biletowych pracownicy ZDiTM
odmawiają wydania karty SKA tłumacząc, że gimnazjalistom nie należą się
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Radny uznał, że interpretacja przepisów
przez ZDiTM jest niekorzystna dla tych mieszkańców. W pierwotnej intencji
uchwały, którą radni przegłosowali, dotyczącej bezpłatnych przejazdów dla uczniów
było, że zwolnieni z opłat będą uczniowie do 16 r.ż. Wg dyrektorów byłych
gimnazjów, z którymi radny rozmawiał, formalnie uczniowie byłych gimnazjów są
uczniami szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, czyli są uczniami
podstawówek i zgodnie z tym ci uczniowie powinni być zwolnieni z opłat za
przejazdy komunikacją miejską. Jest absurdem, że uczniowie w tym samym wieku,
chodzący do tej samej szkoły są podzieleni. Radny zaapelował, aby Prezydent
wpłynął na ZDiTM aby z korzyścią dla mieszkańców interpretował podjętą przez
Radę Miasta uchwałę. Jeżeli nie uda się Prezydentowi wpłynąć na ZDiTM, bo
niestety w naszym mieście nie ma sprawnego gospodarza, który zarządza
Szczecinem, radni powinni podjąć inicjatywę, która przyczyni się do tego, że
uczniowie 3 klas gimnazjum będą zwolnieni z opłat za przejazdy komunikacją
miejską.
Radny poinformował, że zgłasza interpelację, którą składał do Przewodniczącej Rady
już dwukrotnie w różnych formach. Niestety w naszej Radzie Miast panuje cenzura
i interpelacja ta nie została zarejestrowana, nie została umieszczona na BIP.
Interpelacja dotyczy skandalicznych słów Pana Kazimierza Drzazgi Wiceprezesa
Portu Morskiego Szczecin-Świnoujście. Pan K. Drzazga we wpisie na Facebooku
Posła na Sejm RP nazwał parszywym kundlem i oskarżył go o zdradę kraju
i szpiegowanie.
S. Biernat- stwierdziła, że ten temat nie może być potraktowany jako interpelacja
a jedynie jako wniosek.
W. Dorżynkiewicz - stwierdził, że jeżeli ktoś kompromituje nasze Miasto i jest to
partyjny kolega Pani Przewodniczącej z PiS, to jest to ważna sprawa dla naszego
Miasta. Radny zwracając się do Prezydenta P. Krystka zapytał, czy nadal będziemy
tolerować, że przedstawiciele PiS, którzy rządzą naszym miastem, kompromitują
Miasto w całej Polsce. Radny zażądał, aby ta interpelacja została zarejestrowana
formalnie i aby otrzymał na nią odpowiedź.
J. Martyniuk - wyjaśniła, że podstawową zasadą prawa jest to, że nie decyduje tytuł
a to co jest w treści danego pisma. Zgodnie z Regulaminem będącym załącznikiem
do Statutu Miasta interpelacje składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla
Miasta i jego mieszkańców. Gdyby interpelacja dotyczyła działalności w radzie
nadzorczej, w zakresie dotyczącym Miasta to oczywiście byłoby potraktowane jako
interpelacja. Natomiast w tym wypadku zarzuty dotyczą członka Rady nadzorczej
w ramach jego politycznej działalności stąd też pismo zostało zakwalifikowane jako
wniosek w sprawie indywidualnej.
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J. Posłuszny - zgłosił interpelację w sprawie podlewania trawników na Jasnych
Błoniach w czasie suszy zwracając uwagę na niewykorzystywanie systemu
nawadniającego. Zapytał także, czy firmy dokonujące nasadzeń dbają o stosowne
ich podlewanie do czasu ich przyjęcia?
M. Duklanowski - zwrócił uwagę na konieczność podlewania roślinności w mieście.
Przedstawił film pokazujący jakie trudności mają użytkownicy roweru miejskiego
przy jego wpinaniu do stacji. Radny zawnioskował o dokonanie przeglądu
wszystkich zamków na stacjach roweru miejskiego.
Ł. Tyszler - odwołał się do przebudowy ul. Kwiatowej, która trwała bardzo długo co
bardzo odczuli przedsiębiorcy działający w tej okolicy, którzy do tej pory nie
otrzymali żadnego odszkodowania ani nie usłyszeli słowa przepraszam. Niestety
wystarczy przyjechać tam na kilka minut i zobaczyć co się dzieje gdy wyjeżdżają
z pętli. Wszystkie autobusy nie ważne czy długie, czy krótkie muszą na rondzie
zawracać na dwa razy, co znaczy że na rondzie wykonują manewr cofania. Oznacza
to, że wybudowane rondo jest za małe. Po drugie przy zjeździe z ul. Kwiatowej
w kierunku Ku Słońcu jest tak duży spadek terenu, że każdy autobus uderza tyłem
w tą część spadku. Już teraz widać, że ta przestrzeń jest bardzo mocno wytarta.
Konkluzja jest taka także ze strony mieszkańców, że trzeba to rondo przebudować
i to zanim przyjdzie zima.
Radny stwierdził, iż uważa, że Prezydent ze swoimi służbami powinien wydać
interpretację dotycząca uchwały Rady Miasta w sprawie darmowych przejazdów dla
dzieci. Spowodowało by to, że panie w kasie nie będą miały problemu w interpretacji
przepisów, których muszą przestrzegać.
U. Pańka - zwracając uwagę, że praktycznie od maja w Szczecinie nie pada deszcz
susza, zapytała o wysokość środków jakie zabezpieczono na podlewanie drzew, nie
tylko w tych reprezentacyjnych miejscach. Radna zapytała także, czy w związku
z niejednoznaczną interpretacją zapisów uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za
przejazdy komunikacją miejską, Prezydent mógłby przygotować uchwałę
zwalniająca z opłat także uczniów gimnazjów tylko w roku szkolnym 2018/2019? .
B. Baran - odwołując się do składanych przez siebie i radną M. Gadomską
interpelacji w sprawie smogu zwrócił uwagę na konieczność mycia ulic. Zapytał ile
razy i które były myte w tym roku kalendarzowym oraz które będą myte?
W. Dzikowski - zwracając się do Prezydenta M. Pawlickiego poinformował, że od
kiedy został uruchomiony szybki tramwaj Miasto wybudowało nową więźbę
autobusową w taki sposób, że ominięta została dzielnica Żydowce-Klucz.
Uzasadnione pretensje mają mieszkańcy, że zostali w jakiś sposób pominięci. Kiedy
napływały pierwsze sygnały na ten temat do radnych, ZDiTM oraz Prezydenta
rozmawiano, że należy się temu przyjrzeć, jak to będzie funkcjonowało i ponownie
we wrześniu zajmiemy się tematem i będą składane wnioski o korektę tej więźby
autobusowej. Takie posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji
i Ochrony Środowiska odbyło się w czerwcu z udziałem Przewodniczącej Rady
Osiedla. Zawiązała się także jakaś grupa inicjatywna. Radny stwierdził, że ratując tą
sytuację ZDiTM zawiązał porozumienie z PKS-m, które powoduje że autobusy jadące
z Gryfina będą zabierały mieszkańców z określonych przystanków. Częstotliwość
kursowania tych autobusów to około co pół godziny w godzinach szczytu, poza
szczytem godzina. Mieszkańcy oczywiście są niezadowoleni, że to nie są autobusy
miejskie. Jak się okazuje jest to jedynie próba ratowania sytuacji a umowa jest
podpisana tylko do końca roku i nie wiadomo jak to będzie rozwiązane później.
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Radny zaapelował do Prezydenta, aby mieszkańcy dzielnicy zostali skutecznie
poinformowani o zastosowanym obecnie rozwiązaniu.
U. Pańka - zaapelowała, aby zadbać o zapewnienie stosownej ilości połączeń dla
mieszkańców Klucza i liczy na to, że Prezydent zaprosi mieszkańców na spotkanie
w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Na wniosek Przewodniczącej Rada Miasta uczciła minutą ciszy pamięci zmarłej byłej
radnej Haliny Baran oraz mamy radnego Marka Kolbowicza.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
139/18 – ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała
B. Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:
M. Jacyna-Witt - zapowiedziała, że po całej dyskusji wystąpi z wnioskiem
o odesłanie tego projektu uchwały do projektodawcy. Stwierdziła, że Rada ma teraz
szansę znacznie zmniejszyć ilość miejsc sprzedaży alkoholu w mieście. Wiadomo, że
Miasto a szczególnie Centrum jest zniszczone po przez zbyt dużą sieć punktów
sprzedaży alkoholu. Ta sieć jest skandalicznie duża w stosunku do sytuacji
patologii z jaką w Centrum Miasta mamy do czynienia, także na obrzeżach miasta,
które jest bardzo szerokie i rozległe. Jest również szansa na to, co zostało już
wprowadzone w innych miastach, czyli zakaz sprzedaży alkoholu od godz. 23.00 do
06.00 rano. To także jest bardzo istotny element polityki Miasta do przeciwdziałania
patologii, niszczenia Centrum oraz jako element pewnych procesów dzięki którym
Centrum miasta jest naczelną "meliną" przez co okoliczni mieszkańcy są udręczeni.
Radna stwierdziła, że dziwi się radom osieli, do których zgłaszają się mieszkańcy i ci
którzy wnioskują o nowe punkty alkoholowe, że wydają pozytywne opinie. To że
rady osieli akceptują dotychczasową liczbę punktów sprzedaży alkoholu jest co
najmniej dziwne. Radna poinformowała, że do niej stale zgłaszają się ludzie dręczeni
sklepami alkoholowymi. Na placu Kościuszki jest tak wiele punktów sprzedaży
alkoholu, i ludzie płaczą, bo jest tam jedna wielka melina. Radna uznała, że
przedstawiony projekt uchwały jest nie do przyjęcia i należy go przeprocedować. Po
to została przyjęta ustawa, żeby samorządy zaczęły rzeczywiście realizować politykę
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antyalkoholową a nie żeby przejść nad tym do porządku dziennego i zgodzić się na
tę samą liczbę punktów sprzedaży alkoholu, która obecnie obowiązuje.
B. Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych stwierdziła, że w większości
z wypowiedzią radnej się zgadza i stąd ta propozycja rozwiązania. Teraz nie
dyskutujemy o propozycjach fakultatywnych, które na pewno należy wziąć pod
uwagę, tylko skupiamy się na kwestiach obligatoryjnych. W 2012 r. Rada wydała
decyzję określającą limity zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży alkoholu.
Liczba tych limitów nie została zwiększona a liczba zezwoleń nie przekracza tego
limitu. Przyznała, że należy z wielkim rozmysłem i pytając mieszkańców, gdzie i na
jakich zasadach ograniczyć godziny otwarcia sklepów. Kiedyś rzeczywiście rady
osiedla wydawały opinie w sprawach punktów sprzedaży alkoholu. W tej chwili
ustawa przewiduje, że zarządcy w zabudowach wielorodzinnych mogą wyrazić zgodę
bądź nie. Do zezwolenia, które składa przedsiębiorca, musi dołączyć opinię zarządcy
np. wspólnoty. Dlatego w wielu sytuacjach mieszkańcy mają głos. Dyrektor
zapewniła, że Wydział jest otwarty aby te zmiany fakultatywne przedyskutować
i wprowadzić.
K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że jeżeli radna M. Jacyna-Witt
nawołuje do tego aby została przeprowadzona pogłębiona dyskusja nt. polityki
Miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, to oczywiście na taką dyskusję
jest otwarty. Natomiast dzisiaj zablokowanie tej uchwały, nie przyjęcie jej, może
w krótkiej perspektywie, we wrześniu, spowodować bardzo poważne perturbacje, dla
bardzo wielu przedsiębiorców dla których jest to istotna część lub podstawowa
prowadzonej działalności. Ta uchwała w swoim zamyśle dostosowuje regulacje
Miasta do wymagań ustawowych i nie zmienia w istotny sposób żadnego
z elementów dotychczasowej polityki Miasta w tym zakresie.
M. Jacyna-Witt - at vocem - uznała, że to jest właśnie najlepszy czas żeby zmienić
politykę Miasta i zmniejszyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu.
W. Dąbrowski - zapytał, czy jeżeli "sieciówka" uzyska zgodę na sprzedaż alkoholu
i otworzy dwa lub trzy kolejne oddziały, czy to zezwolenie automatycznie nie
rozszerza liczby punktów sprzedaży? Zapytał także, czy zgodnie z obowiązująca
uchwałą został wyczerpany limit zezwoleń?
B. Bugajska - do tej pory zezwolenia były wydawane na konkretny punkt sprzedaży.
Co do limitów obowiązujących na dzień dzisiejszy, to nie zostały one jeszcze
wyczerpane, chociażby dla gastronomii, limit wynosi 400 a wydanych zezwoleń jest
336.
W. Dzikowski - stwierdził, że jest przeciwny ograniczaniu już ustalonych limitów.
Natomiast w tych kontrowersyjnych przypadkach należy szukać takich rozwiązań,
które pozwolą aby osoba w rażący sposób naruszająca porządek utraciła
pozwolenie. Zaproponował aby tym tematem zająć się w przyszłości i przyjąć
przedstawiony projekt uchwały w zaproponowanej postaci.
U. Pańka - zapytała, na jaki okres czasu wydawane są koncesje? Czy są
zinwentaryzowane wszystkie punkty sprzedaży alkoholu w mieście i można to
przedstawić na mapie Szczecina?
B. Bugajska - poinformowała, że akurat te zadania są rozdzielone pomiędzy Wydział
Spraw Społecznych i Biuro Obsługi Interesantów.
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K. Krysztofik - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej BOI wyjaśniła, że
osoba ubiegająca się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu musi być przedsiębiorcą
czyli posiadać wpis do Centralnej Ewidencji albo do Krajowego Rejestru Sądowego.
Przedsiębiorca składa w kancelarii BOI wniosek o wydanie zezwolenia. We wniosku
wskazuje się jaki będzie rodzaj spożycia (poza miejscem sprzedaży, czy w miejscu
sprzedaży). Sam przedsiębiorca określa rodzaj napojów alkoholowych (grupa A, B,
C), wskazuje adres punktu w którym będzie prowadzona sprzedaż. Zgodnie
z obowiązującą ustawą przedsiębiorca zobowiązany jest do takiego wniosku złożyć
tytuł prawny oraz zobowiązany jest do posiadania decyzji sanepidu o zatwierdzeniu
tego zakładu. Kiedy sprzedaż będzie odbywała się w budynkach wielorodzinnych
mieszkalnych, przedsiębiorca zgodnie z ustawą jest zobowiązany dołączyć pisemną
zgodę zarządcy, administratora użytkownika, że wyraża zgodę że na terenie jego
obiektu jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski te są
weryfikowane pod względem formalnym. Oczywiście w przypadku braku
załączników wysyłany jest wniosek do uzupełnienia. Zgodnie z kolejnymi zapisami
ustawy wniosek jest przekazywany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która bada lokalizację tego punktu sprzedaży z obowiązującą
uchwałą. Obecnie obowiązuje uchwała z 2012 r. W obecnie procedowanym projekcie
uchwały odległości się nie zmieniły. Opinia Komisji odnosi się jedynie co do
lokalizacji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji wydawane jest zezwolenie,
konkretnemu przedsiębiorcy, na konkretny adres i na konkretną grupę zezwoleń.
Pani Krysztofik zobowiązała się dostarczyć dane dotyczące wydanych zezwoleń
i zwróciła uwagę, że limity są wyznaczone tylko na grupę B i C. Jeżeli ktoś w tej
chwili składa wniosek i jest zainteresowany ta najniższa grupą A (do 4,5% i piwo) to
dostanie. Omawiana uchwała wprowadzi taką sytuację, że limity także będą
nałożone na grupę A, tą najbardziej popularną i powszechną. Jeżeli chodzi
o kontrolę poinformowała, że przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów
alkoholowych jest zobowiązany do przestrzegania warunków ustawy. W Biurze
Obsługi Interesantów prowadzone są postępowania o cofniecie zezwoleń
w przypadku naruszenia ustawy: sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, sprzedaż
alkoholu osobie nietrzeźwej. Ustawa z 10 stycznia br. wprowadzająca zmiany do
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nakłada zgodnie z art. 12 obowiązek
dostosowania dotychczasowej uchwały do tych przepisów i zapytać o opinię w tej
sprawie radę osiedla i dowódcę garnizonu, nic natomiast się nie zmieniło w kwestii
wydawania zezwoleń. Nie ma obowiązku zasięgnięcia opinii rady osiedla.
B. Baran - przypomniał, że WHO przewiduje, co obowiązuje także Polskę, że jeden
punkt sprzedaży alkoholu powinien przypadać więcej niż na 1 tys. mieszkańców.
Dane dotyczące naszego kraju wskazują, że średnio jeden punkt sprzedaży alkoholu
w Polsce przypada na 273 osoby. Szczecin jest na pierwszym miejscu w kraju jeżeli
chodzi o ilość punktów sprzedaży alkoholu. W naszym interesie jest starać się
zmniejszać picie alkoholu, ponieważ niesie to za sobą dramatyczne skutki
społeczne. Jeżeli ta uchwała pozwala na wprowadzenie właściwych regulacji, to
jeżeli jesteśmy odpowiedzialnymi radnymi powinniśmy się odpowiednio przygotować
i przyjąć pewne ustalenia i raczej zmniejszać niż czekać aż liczba punktów
sprzedaży alkoholu się zwiększy. Radny zaapelował, aby zwrócić uwagę na dwie
ważne rzeczy. Należy zmniejszać przede wszystkim liczbę punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Co do
punktów gdzie alkohol spożywa się na miejscu, to rzeczywiście trzeba pamiętać, że
pojawia się wiele nowych punktów. Radny zaproponował, aby zmniejszać liczbę
punktów sprzedaży alkoholu po przez nie przedłużanie koncesji. Radny uznał, że po
wakacjach radni powinni wrócić do tej uchwały, żeby wprowadzić zakaz handlu
alkoholu nocą, włącznie ze stacjami paliw.
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G. Zielińska - radna zapytała, czy ta uchwała Rady może zmienić ilość wydawanych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
B. Bugajska - wyjaśniła, że limit nie może zostać zmniejszony poniżej liczby
wydanych zezwoleń. Dyrektor zobowiązała się, że na wrzesień zostaną przygotowane
wszystkie zmiany fakultatywne, które ograniczają dostępność do alkoholu.
G. Zielińska - radna poprosiła, aby o takich uchwałach, o zmianach które miałyby
nastąpić radni byli informowani.
M. Duklanowski - powołując się na pytanie radnego W. Dąbrowskiego nt. ilości
wydanych zezwoleń, zwrócił uwagę, że ostatni raz limit zezwoleń był zmieniany
w 2009 r. Radny zaproponował zmniejszenie limitów w poszczególnych grupach
o 50 co nie byłoby krzywdzące dla przedsiębiorców. Radny poruszył kwestię
sposobu obliczania dopuszczalnej odległości punktu sprzedaży alkoholu od
placówki oświatowej w odniesieniu do rzeczywistych zachowań mieszkańców, w tym
dzieci i młodzieży, którzy nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego
i przechodzą ulicę w miejscach do tego nie przeznaczonych, co w znaczy sposób
skraca drogę do punktu sprzedaży alkoholu. Radny powołując się na zapisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości uznał, że przy zmniejszaniu liczby punktów sprzedaży
nie można było zastosować obliczania odległości w ciągu drogi publicznej, wtedy
zostaną wyeliminowane te położone najbliżej.
M. M. Herczyńska - radna uznała, że zapisy przedstawione w projekcie uchwały
zwiększają dopuszczalną liczbę sprzedaży alkoholu. Zwróciła uwagę, że tą uchwałą
są uchylane dwie inne obszerne uchwały z 2012 i 2014 r. co stanowi argument aby
przedyskutować przedmiotowy projekt solidnie.
B. Bugajska - wyjaśniła, że do tej pory nie było limitu na wydawanie zezwoleń na
sprzedaż piwa i aktualnie jest ich wydanych 711. To że w tej chwili został
zaproponowany limit na poziomie 800 to jest to tak naprawdę ograniczenie
dostępności.
K. Krysztofik - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej BOI na wniosek
radnego M. Matiasa przedstawiła wyjaśnienia dotyczące naliczania opłat za
wydawane zezwolenia.
M. Jacyna-Witt - zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do
wnioskodawcy. Zasugerowała przygotowanie siatki punktów sprzedaży alkoholu
w taki sposób aby nie zakłócała bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców, co
spowodowałoby znaczne ograniczenie liczby punktów.
M. Bagiński - zgłosił wniosek przeciwny w obliczu złożonej deklaracji, że kolejne
zmiany będą przedstawione na sesję wrześniową.
K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zgodził się z opinią, że takich kwestii nie
należy procedować "na kolanie", trzeba to solidnie przedyskutować, przepracować
i przekonsultować,
także
z
Gminą
Komisją
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, z radami osiedli itd. Ponieważ trzeba dostosować przepisy lokalne do
ustawy, bo w przeciwnym wypadku sparaliżujemy funkcjonowanie przedsiębiorców
w mieście, zaproponował przyjęcie przedstawionego projektu o charakterze
technicznym, który dostosowuje przepisy do ustawy a zaraz po wakacjach
przystąpienie do poważnej dyskusji w jaki sposób te kwestie rozwiązać w dłuższej
perspektywie.
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Przewodnicząca obrad na wniosek klubu radnych "Bezpartyjni" ogłosiła 5 minut
przerwy.

Po przerwie
K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że nie przyjęcie tej uchwały
w wymaganym terminie może skutkować tym, że przedsiębiorcy mogą skarżyć Radę
Miasta o bezczynność, a tego wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Jako że pojawiły się
wątpliwości dotyczące wejścia w życie tej uchwały zgłosił autopoprawkę
polegającą na zmianie brzmienia § 7, który otrzymuje brzmienie:
§ 7. "Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 9 września 2018 r."
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnej Jacyny-Witt
o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawcy
za – 5

przeciw – 17

wstrzym. - 4

W wyniku powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 139/18 z autopoprawką
za – 19

przeciw - 4

wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLIII/1221/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ł. Tyszler - zawnioskował o procedowanie jako kolejnego projektu uchwały
nr 164/18 ze względu na obecność na sali mieszkańców.
W związku z brakiem głosów przeciwnych Przewodnicząca obrad zapowiedziała,
że jako kolejny będzie omawiany projekt uchwały nr 164/18.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
164/18 – wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika
upamiętniającego profesora Władysława Bartoszewskiego
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
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W imieniu Klubów głos zabrali:
M. Kopeć – Przewodniczący klubu radnych PiS stwierdził, że dziwi tempo
procedowania tego projektu uchwały. Komisja Kultury mogła się tak naprawdę
zająć projektem dzisiaj rano stąd rozczarowanie. Równocześnie Władysław
Bartoszewski jest to istotna postać w naszej historii, która odegrała istotna rolę.
Doceniamy to co się działo podczas II Wojny Światowej, jego działalność w Żegocie
i to co dotyczyło jego pobytu w obozie. Pamiętamy o jego działalności
publicystycznej i działalności jako historyka dającego świadectwo wydarzeniom
II Wojny Światowej. Zdajemy sobie również sprawę, że dla części mieszkańców
Szczecina jest to także postać bardzo aktywna politycznie, której wypowiedzi często
nie mieściły się w ramach budowania dialogu. Radny zapewnił, że klub nie będzie
oponował przeciwko temu projektowi uchwały.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 164/18
za – 18

przeciw - 1

wstrzym. – 8

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego profesora Władysława
Bartoszewskiego. Uchwała Nr XLIII/1222/18 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
150/18 – zmiany uchwały w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic
i placów publicznych w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego
i Samorządności zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 150/18
za – 26

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych
w Szczecinie. Uchwała Nr XLIII/1223/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
151/18 – zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 151/18
za – 25

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego. Uchwała Nr XLIII/1224/18 stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
152/18 – zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 152/18
za – 24

przeciw - 0

wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych. Uchwała Nr XLIII/1225/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
B. Baran - w imieniu klubu radnych PO zgłosił wniosek o 15 minut przerwy
i o spotkanie z Zastępcą Prezydenta Krzysztofem Soską.
S. Biernat – Przewodnicząca obrad ogłosiła 15 minut przerwy.

Po przerwie:
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
153/18 – ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała
Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19
do protokołu.
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W dyskusji głos zabrali:
U. Pańka – stwierdziła, że jest bardzo niezadowolona, że tak ciężka praca, trwająca
rok nad tym projektem uchwały, nie przełożyła się na pracę w Komisji. Radni nie
mogą głosować nad czymś o czym nie rozmawiali. Wczoraj na Komisji ds. Edukacji
radni stwierdzili, że mają za mało informacji i skierowali wniosek o odesłanie
projektu do projektodawcy. Nie z winy Miasta zabraknie pieniędzy i propozycją
klubu radnych jest zwiększenie dodatku motywacyjnego jakim dysponuje dyrektor
szkoły, z odpisu 5% na 6%, co pozwalałoby na przyznawanie przez dyrektora
pieniędzy temu nauczycielowi, który jest najbardziej potrzebny w danym
środowisku, w danej szkole. Takie ruch mógłby kosztować do 2 mln zł. Radna
stwierdziła, że jeżeli taki ruch nie będzie możliwy w tym roku, to zapisanie tego
w przyszłym budżecie pozwoli dyrektorom na utrzymanie w szkołach specjalistów,
których coraz bardziej brakuje. Okazuje się jednak, że podwyżki, które dostali
nauczyciele nie są pokrywane przez rząd, nie ma na nie subwencji, w związku z tym
Prezydent musi wygospodarować pieniądze, stąd nie ma pieniędzy, żeby te dodatki
dla dyrektorów zwiększyć, czy dodatki dla pedagogów, wychowawców. Radna
opowiedziała się z tym, aby dodatki funkcyjne zostały zwiększone i zapytała, czy
takie rozwiązanie będzie rozważane?
L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty zwróciła uwagę, że odesłanie tego projektu do
wnioskodawcy spowoduje, że trzeba będzie wszcząć od początku całą procedurę
uzgodnień, dotyczy to także wprowadzenia nawet najmniejszej zmiany w treści
uchwały. Jeżeli chodzi o dodatek dla pedagoga, to Karta Nauczyciela określa
wyraźnie jakie dodatki może mieć nauczyciel. To może być dodatek funkcyjny
a funkcyjny w szkole jest tylko dyrektor, może to być dodatek za tzw. trudne
warunki i ten dodatek przysługuje wyłącznie nauczycielom, którzy pracują
z dzieckiem z orzeczeniem. Istnieje natomiast w różnych przepisach dodatek
specjalny, niestety nauczyciele zatrudnieni są nie z kodeksu pracy tylko z karty
nauczyciela, przez mianowanie i nie przysługuje im dodatek specjalny. W związku
z tym nie ma takiej możliwości prawnej, i mówimy tu o funkcjonujących od wielu lat
ustawach, aby organ nadzorujący narzucił dyrektorowi, że ma to być przeznaczone
na określoną grupę nauczycieli.
B. Baran – radny zwrócił uwagę, że organ prowadzący negocjował ze związkami
ponad rok a radnym rzuca się projekt uchwały dzień przed sesją. Jest to nie
poważne traktowanie merytorycznej Komisji. Radny uznał, że propozycja 1%
zwiększenia środków na dodatki motywacyjne nie ma żadnej bariery aby psycholog,
pedagog czy logopeda nie mógł otrzymać z tego tytułu podwyższonego
wynagrodzenia.
L. Rogaś – Wydział Oświaty wyjaśniła, że Komisja Edukacji była poinformowana
o tym, że zostały wszczęte takie negocjacje i uzgodnienia. Dyrektor poinformowała,
że czuje się osobiście odpowiedzialna za przygotowanie uchwały zgodnie z prawem.
Podkreśliła, że szanuje pracę każdego nauczyciela jednak nie ma takiej możliwości
prawnej, żeby utworzyć specjalnie dodatek dla pedagoga, czy dla jakiegokolwiek
innego nauczyciela. Przyznanie zaś dodatku motywacyjnego pozostaje w wyłącznej
kompetencji dyrektora szkoły.
M. Kopeć - podziękował Dyrektor Wydziału Oświaty za przedstawione wyjaśnienia,
bo przy tym projekcie pojawiło się szereg wątpliwości, także wśród członków klubu
radnych PiS. Zdajemy sobie sprawę ze zmiany sieci, zmiany liczby oddziałów i że
faktycznie ta uchwała ma charakter porządkujący. Także zdajemy sobie sprawę, że
podlegało to uzgodnieniom ze związkami zawodowymi i też dobrze, że to uzgodnienie
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nastąpiło, chociażby patrząc na te nieporozumienia jakie powstały jeżeli chodzi
o podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Trzeba także pamiętać, że
kwestia podwyżek, jakby poza regulaminem, która też się pojawiła, że nauczyciele
otrzymali podwyżkę 5% a od kwietnia kolejne dwie raty tej podwyżki, w styczniu
i kolejnym styczniu, czyli ta podwyżka łącznie będzie wynosiła 15%. Natomiast
metodologia wyliczenia tej podwyżki, czyli liczby etatów tzw. nauczycieli karcianych
do kwot które są należne samorządom w ramach subwencji była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji wspólnej rządu i samorządu i tam trudno znaleźć takie
zarzuty. Prawdą jest, że nigdy subwencja nie wystarczała na wszystkie kwestie.
Trzeba też dodać, że godziny karciane, które były wprowadzone w 2009 r. one
zostały zniesione, także zostało zmienione pensum dla psychologów i pedagogów.
Także zwróćmy uwagę, że kwestia dodatku za wychowawstwo, ona wzrośnie choćby
z tego tytułu, że jest wyliczana procentowo do uposażenia stażysty a to będzie
wzrastać. Radny zwrócił się o poparcie tej uchwały.
W. Dorżynkiewicz - stwierdził, iż w pełni popiera co powiedział radny B. Baran.
Uznał, że celowo była ta uchwała tak długo procedowana aby w ostatniej chwili ją
wrzucić i przegłosować, bo inaczej nauczyciele nie dostaną podwyżek. To jak
interesują się i dbają związki zawodowe o interes nauczycieli można zobaczyć na
sali, bo nikogo ze związków zawodowych nie ma. Radny zażądał, aby Dyrektor
wskazała w której szczecińskiej szkole zarobki nauczycieli spadną i nie ma powodu
aby Dyrektor Wydziału Oświaty zatajała przed radnymi taką informację. Powinna
być to informacja jawna.
L. Rogaś - poinformowała, że ta sytuacja dotyczy tylko jednej osoby i nie poda tej
informacji, ponieważ są to dane wrażliwe.
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta zwrócił uwagę, że porozumienie ze
związkami zawodowymi to nie jest porozumienie płacowe a omawiana uchwała nie
jest uchwałą dotyczącą podwyżek. Uchwała dotyczy wynegocjowanego ze związkami
zawodowymi regulaminu wynagrodzeń, gdzie czasem rzeczywiście ociera się to
o kwestie wysokości stawek, ale nie jest to istota rzeczy. Musimy pewne rzeczy
wyprostować, żeby uwzględnić zmieniającą się sytuację w oświacie, choćby fakt
wdrożenia reformy, bo ten regulamin do tej pory pewnych osób nie uwzględniał.
Prezydent wyjaśnił, że negocjacje przeprowadza organ wykonawczy ze związkami
zawodowymi i zgodnie z ustawą przedstawia regulamin do zaakceptowania Radzie
Miasta. Radni mogą zagłosować "za" lub "przeciw "ale nie mogą w tym nic zmieniać.
Negocjacje rzeczywiście trwały cały rok. To że zostały podpisane przez związki
zawodowe, po trudnych rozmowach, wydaje się być sporym sukcesem. Ta uchwała
przyniesie skutek finansowy dla gminy w formie zwiększenia wydatków na oświatę
o około miliona zł w postaci dodatków dla wychowawców. Nie zapominajmy, że
wszyscy nauczyciele otrzymają podwyżki.
M. Duklanowski – uznał, że wysokość dodatków dla dyrektorów szkół o liczebności
600-800 uczniów także powinna być podniesiona.
W. Dorżynkiewicz – radny uznał, że do rozmów ze związkami zawodowymi powinni
zostać zaproszeni także dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy nie są członkami
związków a także radni, którzy ostatecznie przyjmują przedstawione zmiany. Rany
stwierdził, że zaproponowane zmiany w projekcie są zbyt niskie. Gdyby przed
podpisaniem porozumienia zostali by zaproszeni chociażby przedstawiciele klubów
to dzisiaj sytuacja byłaby inna i atmosfera. Natomiast takie zachowanie radny
uznał, za butę i arogancję.
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 153/18
za – 18

przeciw - 2

wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała Nr XLIII/1226/18
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
154/18 – wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Centrum
Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownie doposażone –
kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 154/18
za – 18

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione". Uchwała
Nr XLIII/1227/18 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
155/18 – zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII
EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00IP.02-32-K34/18
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 155/18
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za – 18

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa
Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3
w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18. Uchwała
Nr XLIII/1228/18 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
156/18 – wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły
Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do twórczego
rozwoju w SP 51 w Szczecinie"
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 156/18
za – 20

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do
projektu
dofinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
pn. "Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie".
Uchwała Nr XLIII/1229/18 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
157/18 – zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA,
Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 157/18
za – 18

przeciw - 0

wstrzym. – 1
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej nr 51
w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru
konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18. Uchwała Nr XLIII/1230/18
stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
158/18 – wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu
Szkół Nr 4 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w ucznia – Wsparcie uczniów Zespołu
Szkół Nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej"
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 158/18
za – 19

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie do projektu
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w ucznia
– Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery
zawodowej". Uchwała Nr XLIII/1231/18 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
159/18 – zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin –
Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA,
Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach
naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 159/18
za – 19

przeciw - 0

wstrzym. – 0
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w
Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18.
Uchwała Nr XLIII/1232/18 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
160/18 – wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu
Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Teraz my – projekt kompleksowego
wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół
Rzemieślniczych"
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 160/18
za – 17

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Teraz my
– projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego
w Zespole Szkół Rzemieślniczych". Uchwała Nr XLIII/1233/18 stanowi załącznik
nr 34 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
161/18 – zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin –
Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII
EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób
dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 161/18
za – 16

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych
w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18.
Uchwała Nr XLIII/1234/18 stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
162/18 – zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto
Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 162/18
za – 20

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego
"Bon opiekuńczy: Alzheimer 75". Uchwała Nr XLIII/1235/18 stanowi załącznik
nr 38 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
163/18 – ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 163/18
za – 20

przeciw - 0

wstrzym. – 0
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi. Uchwała Nr XLIII/1236/18 stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
165/18 – przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
0Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 165/18
za – 20

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała Nr XLIII/1237/18 stanowi
załącznik nr 42 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
166/18 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze
– Wielka Kępa” w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, Promocji
i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 166/18
za – 20

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wielka Kępa” w Szczecinie.
Uchwała Nr XLIII/1238/18 stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
167/18 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Willa
Kultury” w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
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Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, Promocji
i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
W dyskusji głos zabrali:
M. Duklanowski – zapytał o teren elementarny D.Z.6006.KZ czyli parking dla
samochodów, który jest opisany jako parking, który ma służyć pasażerom
transportu publicznego. Stwierdził, że w dokumentach, które wynikają wprost
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mówiących
o ponoszonych kosztach nie wskazany jest koszt tego parkingu. Radny zapytał, na
jaką ilość samochodów na tym terenie planowany jest ten parking, jaka jest droga
dojścia do najbliższego przystanku transportu publicznego i jaki jest sens
wkładania między zabudowę parkingu, który będzie dużym generatorem ruchu?
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta
poinformowała, że na tym parkingu możliwa jest lokalizacja 140 miejsc
parkingowych. jest sens lokalizowania takiego parkingu dlatego, że przy
przystankach komunikacji miejskiej a tu mamy wielowątkową obsługę
komunikacyjną w przestrzeni ul. Gryfińskiej i szybkiego tramwaju, jest potrzeba na
zlokalizowanie docelowo takiego parkingu. Aktualnie znajdują się tam magazyny
drewna, którymi zawiaduje TBS Prawobrzeże.
B. Baran – zapytał, ilu mieszkańców mieszka w tych blokach?
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta
wyjaśniła, że te bloki znajdują się poza obszarem planu i miejsca parkingowe
związane z obsługą tych budynków znajdują się na terenie właściciela
nieruchomości. Ten parking nie będzie służył do obsługi zabudowań
mieszkaniowych wielorodzinnych. Jest to parking przesiadkowy dla obsługi
szybkiego tramwaju.
M. Duklanowski - uznał, że parking przesiadkowy powinien być w miarę dogodnie
położony. Parking przy ul. Hangarowej jest położony o niebo lepiej, bo znajduje się
w odległości 20-30 m od przystanku, a od tego planowanego będzie 300 m. To nie
jest odległość, która jest odległością akceptowalną z punktu widzenia pieszego
zwłaszcza przesiadającego się, co jest potwierdzone szeregiem opracowań. Dzisiaj
wygenerujemy problem, który za chwilę będziemy rozwiązywać tym parkingiem,
który będzie kosztował Miasto pewnie 3 mln zł.
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta
wyjaśniła, że ten parking znajduje się w aktualnie obowiązującym planie
zagospodarowania, jest również przewidziany w ustaleniach Studium, czyli w dzisiaj
omawianym projekcie uchwały jest kontynuacją tych ustaleń. Mówi się o docelowej
lokalizacji parkingu w tym obszarze w przebiegu ul. Gryfińskiej.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 167/18
za – 17

przeciw - 1

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Willa Kultury” w Szczecinie.
Uchwała Nr XLIII/1239/18 stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
168/18 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej
numerem działki 27 z obrębu ewidencyjnego 3091, położonej w Szczecinie
przy ul. Strzałowskiej 36
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
Przewodnicząca
obrad
poinformowała,
że
Komisja
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

ds.

Budownictwa

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 168/18
za – 19

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 27 z obrębu ewidencyjnego
3091, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 36. Uchwała Nr XLIII/1240/18
stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
169/18 – wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
położonej w Szczecinie przy al. Piastów 50a
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała
Maria Latkowska – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
Przewodnicząca
obrad
poinformowała,
że
Komisja
ds.
Budownictwa
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem o udzielenie
bonifikaty w wysokości 90%.
Autopoprawka do projektu, uwzględniająca wniosek Komisji ds. Budownictwa
i Mieszkalnictwa stanowi załącznik nr 50 do protokołu
Przewodnicząca obrad poinformowała, że poprawkę do projektu zgłosił także radny
W. Dąbrowski, której treść stanowi załącznik nr 51 do protokołu
W dyskusji głos zabrali:
W. Dąbrowski – poinformował, że dyskusja dotyczące tego terenu na komisji trwała,
to nie było tylko jedno spotkanie. Były różne wnioski na ten teren ze strony
członków komisji jak i mieszkańców. Radny stwierdził, że osobiście nie podoba mu
się pomysł, że w Centrum Miasta wyłącza się ulicę z ruchu i jeszcze chcemy to
zagospodarować w taki mało intensywny sposób. W demokratycznym głosowaniu
Komisja wyraziła zgodę na bezprzetargowe zbycie ale radny uznał, że nie ma
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żadnych podstaw do tego, aby udzielać tak wielkiej bonifikaty. Zgłoszona propozycja
poprawki jest tylko symboliczna.
M. Bagiński – uznał, że nie można tego traktować jako anektowanie ulicy, ponieważ
od lat ten odcinek jest wyłączony. Ponadto w planie dokonano zmiany, że nie jest to
już ulica i należy wspierać uczelnie wyższe w mieście.
U. Pańka – przypomniała, że nie po raz pierwszy Rada udziela tak wysokich
bonifikat.
W. Dąbrowski – stwierdził, że nie obserwowaliśmy żadnej współpracy
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, kiedy Rada debatowała
nad planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Madalińskiego, Piastów,
Kusocińskiego, tam były tereny przeznaczone pod szkolnictwo wyższe i uczelnia nie
była zainteresowania. Uczelnia również nie była zainteresowana rozwiązaniem
problemu parkowania i wyjścia studentów bezpośrednio na jezdnię a przecież
możemy przypuszczać, że posiada jednak potencjał do projektowania. Radny uznał,
że nie widzi możliwości aby wesprzeć ten wniosek i udzielić tak potężnej bonifikaty.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez
radnego W. Dąbrowskiego
za - 10

przeciw - 10

wstrzym. – 2

Radny B. Baran zgłosił wniosek o reasumpcję ostatniego głosowania z powodu
pomyłki.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o reasumpcje ostatniego
głosowania.
za - 20

przeciw - 1

wstrzym. - 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca obrad ponownie poddała pod głosowanie poprawkę zgłoszona
przez radnego W. Dąbrowskiego
za - 8

przeciw - 12

wstrzym. - 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania poprawka została odrzucona.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 169/18 z autopoprawką
za – 12

przeciw - 4

wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej
w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy al. Piastów 50a. Uchwała
Nr XLIII/1241/18 stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
170/18 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a,
stanowiącej działkę nr 62/49 o pow. 0,0106 ha, obr. 3094
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu.
Przewodnicząca
obrad
poinformowała,
że
Komisja
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

ds.

Budownictwa

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 170/18
za – 17

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej
w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a, stanowiącej działkę nr 62/49 o pow. 0,0106
ha, obr. 3094. Uchwała Nr XLIII/1242/18 stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
171/18 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Szczecinie w rejonie ulicy Struga,
stanowiącej działkę nr 3/17 z obrębu 4069
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
Przewodnicząca
obrad
poinformowała,
że
Komisja
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

ds.

Budownictwa

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 171/18
za – 20

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, stanowiącej
działkę nr 3/17 z obrębu 4069. Uchwała Nr XLIII/1243/18 stanowi załącznik nr 56
do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
172/18 – przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla
Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap I” ze środków w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi
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priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania
Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy
naturalne oraz monitoring środowiska
Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej,
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 172/18
za – 20

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Zwiększenie
efektywności systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto
Szczecin - etap I” 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 Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy
naturalne oraz monitoring środowiska Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00503/18. Uchwała Nr XLIII/1244/18 stanowi załącznik nr 58 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
173/18 – zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów
edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, Promocji
i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Edukacji zaopiniowały projekt uchwały
pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 173/18
za – 19

przeciw - 1

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów najlepszych absolwentów liceów i techników. Uchwała Nr XLIII/1245/18 stanowi
załącznik nr 60 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
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174/18 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał .
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i Finansów oraz
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowały projekt uchwały
pozytywnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 174/18
za – 20

przeciw - 1

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała Nr XLIII/1246/18 stanowi załącznik
nr 62 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
175/18 – nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała
Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 63 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W dyskusji głos zabrali:
B. Baran – jako osoba związana z tym ZOZ-em, ponieważ jest jego pacjentem uznał,
że dokonują się tam zmiany ważne, wręcz rewolucyjne. Zostały zlikwidowane dwie
przychodnie, ogromnie ważne, jedna uniwersytecka a potem druga przy ul.
Chopina, co wiązało się z protestem 100 pacjentów. Radny zwrócił uwagę, że
w poprzednim statucie w zadaniach tej jednostki w §5 pkt. 1. zapisane było:
"Udzielanie porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
specjalistycznej oraz fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych a w razie przypadku
obłożnej choroby - w miejscu zamieszkania chorego". Radny stwierdził, że w nowym
statucie nie ma zapisu o odwiedzaniu chorych w domu, czy to oznacza że ta usługa
wypada?
B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych wyjaśniła, że bardziej
dookreślony jest podstawowa opieka zdrowotna, opieka specjalistyczna,
diagnostyka. Ten rodzaj usługi nie wypada i regulują to inne ustawy.
B. Baran – radny zwrócił uwagę, że zabrakło także wcześniejszego zapisu §5 pkt. 9
dotyczącego pielęgnacji chorych oraz pielęgnacji, opieki i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
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B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych stwierdziła, że wpisana
została działalność jaką może prowadzić każdy POZ w myśl obowiązującej ustawy.
To jaka działalność jest prowadzona w dużej mierze też zależy od kontraktów
uzyskiwanych od NFZ, tak jak w przypadku opieki długoterminowej. Na pewno tymi
doprecyzowanymi zapisami nie ograniczamy w żaden sposób dotychczasowych
działań medycznych a jedynie otwieramy się na zmieniającą się rzeczywistość.
B. Baran - zwrócił uwagę na powstanie nowego etatu jakim jest zastępca
kierownika.
B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych stwierdziła, że jest to duża
jednostka, rozbudowująca się.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 175/18
za – 15

przeciw - 1

wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania
Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
w Szczecinie. Uchwała Nr XLIII/1247/18 stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
176/18 – zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 176/18
za – 19

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia
informacji o kandydatach na ławników. Uchwała Nr XLIII/1248/18 stanowi
załącznik nr 66 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
177/18 – skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 177/18
za – 19

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na
bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLIII/1249/18 stanowi
załącznik nr 68 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
178/18 – skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Marek Duklanowski –
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
U. Pańka - stwierdziła, że w pełni zgadza sie z opinią Komisji, bo albo każdy
przedsiębiorca ma prawo na Jasnych Błoniach wybudować punkt albo będziemy
tolerować cwaniactwo. Ktoś kto budował tą restaurację wiedział, że wejście do niej
ma od strony Ogińskiego.
W. Dzikowski - poinformował, że jest odmiennego zdania i składał pewne
propozycje. Nie dyskutujemy oczywiście o skutkach, bo widać że podeptany jest tam
trawnik i winny jest zarówno restaurator jak i ludzie którzy z tego korzystają.
Jednak żeby pisać skargę i winić Prezydenta o brak nadzoru? Jakaś
korespondencja była prowadzona z ZUK, były składane deklaracje, że zostanie
w sposób skuteczny zagrodzony dostęp. Radny opowiedział się za tym, aby winnych
za to solidnie ukarać.
M. Duklanowski - pokazał post restauratora, który otwarcie zachęca do korzystania
z wejścia do restauracji od strony Jasnych Błoni.
W. Dorżynkiewicz - radny stwierdził, że co jakiś czas Rada ma do czynienia
z "przedsiębiorcami Januszami". Był taki przykład w kontekście Hotelu Piast, był
przypadek opisywany odnoście KFC przy pl. Kościuszki gdzie pomalowano na
jaskrawo żółty kolor fasadę i dzięki uporowi mieszkańców udało się ten kolor
przemalować. W tym przypadku jest tak samo. Mamy "Pana Janusza", który
w sposób skandaliczny omija prawo i prowadzi biznes w taki a nie inny sposób.
Radny podał przykład Łodzi gdzie Prezydent, kiedy nie można było sobie poradzić
z sytuacją, że w jednym z kiosków sprzedawano dopalacze, rozebrano chodnik
i zaczęto przedłużający się remont w tym miejscu a osoby próbujące wejść na
miejsce prowadzonych prac dostawały mandat od policji. Po kilku miesiącach kiosk
z tego miejsca się wyniósł. Miasto powinno takimi metodami walczyć z tym Panem
i doprowadzić do sytuacji że się stamtąd wyniesie.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 178/18
za – 12

przeciw - 4

wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na
bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLIII/1250/18 stanowi
załącznik nr 70 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
179/18 – wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina
na 2019 rok
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 179/18
za – 18

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wytycznych do
opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok. Uchwała
Nr XLIII/1251/18 stanowi załącznik nr 72 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
180/18 – zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto
Szczecin
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 180/18
za – 14

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie
Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLIII/1252/18 stanowi załącznik nr 74 do
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
181/18 – zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina
Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie
Gminy Miasto Szczecin
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 181/18
za – 13

przeciw - 0

wstrzym. – 2
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół,
dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym,
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLIII/1253/18
stanowi załącznik nr 76 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 5 punktu porządku obrad:
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na
piśmie.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad:
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
Nie wniesiono.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad:
7. Zamknięcie obrad.
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka XLIII zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin.

Przewodnicząca obrad
Stefania Biernat
Protokołowała:
Marta Klimek
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