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Protokół  Nr  XXIX/08 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  05  grudnia  2008  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 05 grudnia 2008 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 14.00 
 
 
W dniu 05 grudnia 2008 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Tomasz Hinc 
2. Andrzej Mickiewicz 
 
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, 
- zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 6 do protokołu 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną XXIX 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 przedłoŜoną listę obecności 
stwierdził, Ŝe na sali jest obecnych 28 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, Ŝe w związku z tym otwiera XXIX zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 

Przewodniczący obrad powołał na sekretarza obrad Jana Stopyrę – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin – do prowadzenia listy mówców, 
przeprowadzania imiennych głosowań i innych czynności pomocniczych, 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu posiedzenia. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe projekt uchwały nr 309/08 w 
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków będzie rozpatrywany jako pierwszy. Poinformował równieŜ, 
iŜ wpłynęły następujące wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu): 
 
Wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 313/08 w sprawie 
nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie 
 
za - 18  przeciw - 0  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek radnego Andrzeja Karuta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 299/08 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele 
rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakątek w Szczecinie i 
późniejszego utrzymania zagospodarowania terenu 
 
za - 17  przeciw - 0  wstrzym. - 3 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad oświadczył, Ŝe po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XXIX zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

- 309/08 – zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków; 

- 285/08 – cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób 
uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów; 

- 295/08 – skargi pana Włodzimierza Grabowskiego; 
- 296/08 – skargi pani Krystyny Geniusz; 
- 310/08 – ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych 
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 
stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.; 

- 313/08 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie; 
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- 299/08 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu 
komunalnego w rejonie ul. Zakątek w Szczecinie i późniejszego utrzymania 
zagospodarowania terenu. 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz w 
okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
M. Kopeć – złoŜone zapytanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
A. Karut – złoŜone interpelacje stanowią załączniki nr 10 i 11 do protokołu. 
 
P. Bartnik – radny poinformował, Ŝe została zrobiona droga i oświetlenie dookoła 
Arkonki. 
 
S. Biernat – złoŜona interpelacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. ZłoŜone 
zapytanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
A. Szałabawka – złoŜona interpelacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
J. Wijas – złoŜone zapytanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
B. Baran – stwierdził, Ŝe bardzo niebezpieczne jest skrzyŜowanie ulicy Parkowej i 
Emilii Plater. Bardzo często dochodzi do kolizji, w których ofiarami są przede 
wszystkim piesi. 
 
W. Dąbrowski – złoŜone zapytanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
A. Ruciński – radny zapytał czy zapadła juŜ decyzja odnośnie organizacji zawodów 
jeździeckich na Jasnych Błoniach. 
 
U. Pańka – radna interpelowała w sprawie remontu ulicy Potulickiej i Narutowicza. 
 
J. Balicka – interpelacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
309/08 – zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Olgierd Geblewicz – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Materiały do projektu uchwały stanowią 
załącznik nr 19 do protokołu. Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów 
oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO przypomniał, Ŝe przedłoŜony projekt 
uchwały wynika z podjętej decyzji o budowie oczyszczalni. Od początku wiadomo 
było, Ŝe budowa oczyszczalni pociągnie za sobą dodatkowe koszty mieszkańców 
Szczecina. Klub radnych PO będzie głosował za przyjęciem uchwały. 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych PiS stwierdził, iŜ nie ulega 
wątpliwości, Ŝe realizowany program poprawy jakości wody dla Miasta Szczecina 
jest programem koniecznym i potrzebnym. W kontekście podwyŜek na rok 2009 
naleŜy stwierdzić, Ŝe będzie to rok bardzo trudny dla mieszkańców Szczecina. 
Poinformował, Ŝe radni bardzo późno otrzymali materiał dotyczący podwyŜek cen za 
wodę i ścieki. Kierując się interesem mieszkańców Szczecina klub radnych PiS na 
pewno nie poprze w takim zakresie proponowanych podwyŜek. Ostateczna decyzja 
zostanie podjęta po dyskusji. 
 
J. Wijas – Przewodniczący klubu radnych SLD wyraził zadowolenie z tego, Ŝe jest 
dzisiejsza sesja. Poinformował, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały nr 309/08 dzień 
po sesji zwyczajnej. Stwierdził, Ŝe materiały dotyczące podwyŜek za wodę i ścieki 
powinien trafić do radnych trochę wcześniej. Radni klubu SLD uwaŜają, Ŝe tak 
naprawdę intencją było to aby odmówić Radzie Miasta Szczecin moŜliwości debaty 
nad podwyŜkami. UwaŜa, Ŝe debata nad tym projektem uchwały jest konieczna, 
gdyŜ mieszkańcy Szczecina muszą wiedzieć za co płacą swoje cięŜko zarobione 
pieniądze. Projekt uchwały budzi wątpliwości radnych z klubu SLD. Zapytał na 
czym opiera się wyliczenie podwyŜki za wodę i ścieki, w jakim stopniu pokrywa ona 
opłaty za kredyt, a w jakim stopniu inne działania ZWiK-u związane z 
funkcjonowaniem tej firmy. 
Decyzja odnośnie głosowania zostanie podjęta po dyskusji. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Mienia poinformował, Ŝe Komisja przy jednym głosie przeciwnym, 
dwóch wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
P. Kęsik – przypomniał, Ŝe 22.10.2008 r. ZWiK skierował zgodnie z zapisami 
ustawowymi informację o moŜliwości podniesienia taryfy za wodę i za 
odprowadzanie ścieków. 25.11.2008 r. trafiło do Biura Rady Miasta pismo 
podpisane przez pana Beniamina Chocholskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta, w 
którym informuje pana Przewodniczącego, Ŝe do 6.12.2008 r. radni muszą się zająć 
kwestiami podwyŜek. Dzień po sesji zwyczajnej odbywa się Prezydium Rady Miasta i 
ustala, Ŝe projekt uchwały nr 309/08 będzie procesowana na sesji zwyczajnej 
18.12.2008 r. razem z uchwałą budŜetową. 
Radny pyta dlaczego tak się stało i z jakich powodów w terminie nie wpłynął 
wniosek od Pana Prezydenta do Biura Rady Miasta? Dlaczego w skrytkach radnych 
znalazł się projekt uchwały bez dodatkowych materiałów? Kto wpadł na pomysł 
Ŝeby skorzystać z zapisów ustawowych i ominąć Radę Miasta aby nie mogła się 
wypowiedzieć na bardzo waŜne tematy. 
Radny zapytał Pana Prezydenta czy ustalając stawkę za wodę i odprowadzanie 
ścieków wziął pod uwagę równieŜ inne podwyŜki, które będą nękały mieszkańców 
Szczecina. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe na Prezydium Rady Miasta nie było 
takich ustaleń Ŝeby projekt uchwały nr 309/08 był przedmiotem obrad w dniu 
18.12.2008 z racji tej, Ŝe uchwała powinna być podjęta do dnia 6.12.2008 r. 
 
A. Szałabawka – radny chciałby aby Prezydent Miasta przygotował tabelę 
przedstawiającą wszystkie podwyŜki, które zostały ostatnio wprowadzone. 
 
L. Duklanowski – zapytał jaka jest cena mediów w innych krajach. 
 
B. Chochulski – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnych 
przybliŜył procedurę zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Prezydent Miasta i Rada 
Miasta mają 45 dni. Prezydent ma na zweryfikowanie taryf, a Rada Miasta na 
podjęcie uchwały. JeŜeli Prezydent nie ma wątpliwości odnośnie propozycji, którą 
przedstawia przedsiębiorstwo sieciowe to natychmiast kieruje ją do 
Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o podjęcie uchwały. W obecnej sytuacji 
Prezydent musiał dokonać pewnych czynności wspólnie z Zarządem ZWiK-u 
związanych z weryfikacją propozycji nowej taryfy. Prezydent uwzględniając m.in. 
skalę wszystkich podwyŜek poprosił Zarząd ZWiK-u o obniŜenie taryfy. ZWiK 
przygotował nową taryfę i przekazał ją Prezydentowi w dniu 25.11.2008 r. W tym 
samym dniu Prezydent przekazał projekt uchwały do Przewodniczącego Rady 
Miasta. 
 
J. Stopyra – Sekretarz obrad zaproponował 10 minut przerwy. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godz. 11.55. 
 
Po przerwie: 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych PiS poinformował, Ŝe klub nie 
poprze projektu uchwały. 
 
P. Kęsik – w imieniu klubu radnych SLD stwierdził, Ŝe klub nie moŜe podejść do 
projektu uchwały w sposób polityczny i nieracjonalny. SLD sprzeciwiał się tylko i 
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wyłącznie metodzie tejŜe podwyŜki, która zdaniem SLD nie jest zgodna z ideą 
transparentności, którą głosi Platforma Obywatelska. 
Poinformował, Ŝe klub SLD wstrzyma się od głosu przy głosowaniu nad projektem 
uchwały. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 309/08 
 
za – 16  przeciw - 3  wstrzym. – 8 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Uchwała 
Nr XXIX/735/08 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
285/08 – cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób 
uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
J. Wijas – Przewodniczący klubu radnych SLD poinformował, Ŝe klub pozytywnie 
zaopiniował projekt uchwały i zgłosił propozycję poprawki, która stanowi załącznik 
nr 23 do protokołu. 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO poinformował, Ŝe klub radnych 
poprze zgłoszoną propozycję poprawki. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad zapytał Prezydenta czy przyjmie proponowaną 
poprawkę jako autopoprawkę? 
 
B. Chochulski – Zastępca Prezydenta Miasta nie przyjął proponowanej zmiany w 
formie autopoprawki. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe zwracali się przedstawiciele 
doktorantów i Senatu Uniwersyteckiego z prośbą o takie stanowisko Rady Miasta. 
 
Na wniosek radnych odnośnie przedstawienia w formie pisemnej poprawki 
zgłoszonej przez klub radnych SLD Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godz. 
12.25. 
 
Po przerwie: 
 
Trwała dyskusja nad ostateczną treścią propozycji poprawki. 
 
Poprawiona w dyskusji propozycja poprawki stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję poprawki zgłoszoną 
przez klub radnych SLD 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyŜszego głosowania propozycja poprawki została przyjęta. 
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 285/08 wraz 
z poprawką 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie cen i opłat za 
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę 
Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i 
ulgowych przejazdów. Uchwała Nr XXIX/736/08 stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

295/08 – skargi pana Włodzimierza Grabowskiego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 295/08 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi pana 
Włodzimierza Grabowskiego. Uchwała Nr XXIX/737/08 stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

296/08 – skargi pani Krystyny Gieniusz 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 296/08 
 
za – 21  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi pani 
Krystyny Gieniusz. Uchwała Nr XXIX/738/08 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

310/08 – ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych 
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 

stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał . 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
P. Kęsik – w imieniu klubu radnych SLD poinformował, Ŝe klub nie ma uwag do 
projektu uchwały i zagłosuje za jego przyjęciem. Poinformował radnych jakie są 
wartości jednego punktu w złotych dla jednostek w słuŜbie zdrowia. 
 
M. Kopeć – w imieniu klubu radnych PiS zwrócił uwagę na to, Ŝe w projekcie 
uchwały nie są uwzględnieni nauczyciele przedszkolni, którzy pełnią funkcję 
wychowawcy grupy przedszkolnej. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
J. Stopyra – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
W wyniku powyŜszego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 310/08 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie 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 niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Uchwała Nr 
XXIX/739/08 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty odnosząc się do wypowiedzi radnego Kopcia 
stwierdziła, Ŝe podstawową funkcją nauczycielek przedszkolnych jest funkcja 
wychowawczo-opiekuńcza. W szkole wygląda to inaczej. Tam podstawowa jest 
funkcja edukacyjna. Stąd wychowawstwo w szkole jest czymś dodatkowym. 
Znalezienie środków na dodatek dla nauczycielek przedszkolnych musiałoby się 
wiązać z podniesieniem opłat za przedszkole. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

313/08 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 313/08 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw 
urzędowych ulicom w Szczecinie. Uchwała Nr XXIX/740/08 stanowi załącznik nr 33 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
299/08 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu 
komunalnego w rejonie ul. Zakątek w Szczecinie i późniejszego utrzymania 

zagospodarowania terenu 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 299/08 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przekazania 
zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. 
Zakątek w Szczecinie i późniejszego utrzymania zagospodarowania terenu. Uchwała 
Nr XXIX/741/08 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 5 punktu porządku obrad: 
 
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
B. Chochulski – Zastępca Prezydenta Miasta odniósł się do zapytania radnego 
Rucińskiego odnośnie organizacji na Jasnych Błoniach zawodów jeździeckich. 
Poinformował, Ŝe ponad miesiąc temu Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi, Ŝe nie 
wyraził zgody na realizację takiej imprezy. 
 
Pozostałe odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 
7. Zamknięcie obrad. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe porządek obrad XXIX sesji 
został wyczerpany i oświadczył, Ŝe zamyka XXIX zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Bazyli Baran 
 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 
 


