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Protokół  Nr  IX/15 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  16  czerwca  2015  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 16 czerwca 2015 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 14.45 
 
 
W dniu 16 czerwca 2015 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Tomasz Grodzki 
2. Janusz Jagielski 
 
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. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną IX zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest obecnych 29 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera IX zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pana Dominika 
Rozkruta - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 
 
Dominik Rozkrut – Dyrektor Urzędu Statystycznego przekazał radnym Statystyczne 
Vademecum Samorządowca, które być może będzie pomocne w sprawowaniu 
funkcji radnych Rady Miasta Szczecin. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego 
Dzieżyca. 
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Jerzy Dzieżyc - przypomniał, że był już dwukrotnie na sesjach Rady Miasta i 
przedstawiał swoją sprawę, ale żadnych wniosków Przewodniczący nie wysnuł ani 
żaden z radnych sprawą się nie zainteresował. W dniu dzisiejszym ponownie 
przedstawił sprawę dotyczącą niesłusznie naliczonego podatku od powierzchni 
zajętej na działalność i poprosił o jej załatwienie. 
 
A Szałabawka – Przewodniczący obrad ponowił prośbę o wyjaśnienie sprawy Pana 
Dzieżyca. 
Przewodniczący obrad jednocześnie poinformował, że kilka dni temu pod Urzędem 
Miejskim był protest dotyczący opłat, które zostały naliczone dla szczecińskiego 
Pasztecika, produktu regionalnego. W związku z tym spotkał się z przedstawicielami 
Zrzeszenia Kupców w Szczecinie, pod który podlega właściciel Pasztecika. 
Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska aby kompleksowo zajął się sprawą. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Zatwierdzenie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 

26.05.2015 r. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku z 
brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 21  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 152/15 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach 
na ławników 
 
za - 22  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 153/15 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie  
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za - 15  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały nie został wprowadzony do 
porządku obrad. 
 
Z sali padł wniosek o reasumpcję głosowania. 
 
Głosowanie nad wnioskiem o reasumpcję głosowania 
 
za - 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Reasumpcja głosowania nad wnioskiem Komisji ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego i Samorządności o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 153/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w 
Szczecinie 
 
za - 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad IX zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w 

dniu 26 maja 2015 r. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin. 

5.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 
2014 rok. 

5.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta. 
5.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta. 
5.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
5.5. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
5.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
5.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz sprawozdania 
finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 
roku (146/15). 

5.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2014. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 130/15 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok, 
− 131/15 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 

rok i lata następne, 
− 148/15 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z 

perspektywą do roku 2023, 
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− 132/15 - zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym 
rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w 
zakresie oświaty, 

− 133/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę 
nr ewid. 3/2 z obr. 4159, 

− 134/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 
Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 z obrębu 4049, 

− 135/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego 
położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9/3a w drodze 
bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w 
budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9, 

− 136/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie 
ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 18/14 z obrębu 4065, 

− 137/15 - sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych 
stanowiących współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz 
określenia stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału, 

− 138/15 - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 
niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy 
ul. Bolesława Krzywoustego 18-oficyna, 19-oficyna w Szczecinie, 

− 139/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą 
Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 
4014, 

− 147/15 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu 
zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 12/17 obr.1031 
położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego, 

− 140/15 - zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− 141/15 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 142/15 - przyznania dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace 
konserwatorskie i restauratorskie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin, 

− 143/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w 
Szczecinie, 

− 144/15 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2", 

− 145/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w 
Szczecinie, 

− 149/15 - utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20, 
− 150/15 - utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 

12, 
− 151/15 - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto 
Szczecin, 
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− 152/15 – zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników, 
− 153/15 – nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawozdanie z działalności: 

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

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz w 
okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
R. Stankiewicz – radny interpelował w sprawie zlokalizowania placu zabaw w parku 
na terenie po dawnym cmentarzu żydowskim przy ul. Beyzyma i Gorkiego oraz 
parkowania samochodów na ul. Panieńskiej. 
 
B. Baran – złożona interpelacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
P. Bartnik - złożona interpelacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
M. Duklanowski – radny interpelował w sprawie przejść dla pieszych w Szczecinie. 
 
M. Jacyna-Witt – złożone interpelacje stanowią załączniki nr 10, 11, 12 i 13 do 
protokołu. 
 
M. Kopeć – złożone zapytanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
T. Hinc – radny interpelował w sprawie: 

− nagród w finale konkursu organizowanego przez Towarzystwo na Rzecz 
Młodzieży Uzdolnionej w II Liceum Ogólnokształcącym, 

− organizacji skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z Jana z Kolna, 
− dofinansowania remontów szczecińskich zabytków, 
− przepełnienia szkoły na Gumieńcach. 

 
U. Pańka – radna interpelowała w sprawie toalety na pętli w Podjuchach. 
 
M. Matias - radny interpelował w sprawie inwestycji Szczeciński Szybki Tramwaj. 
 
J. Bródka - złożone interpelacja i zapytanie stanowią załączniki nr 15 i 16 do 
protokołu. 
 
R. Łażewska - złożone zapytania stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu. 
 
J. Posłuszny - złożone interpelacje stanowią załączniki nr 19, 20, 21 i 22 do 
protokołu. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin. 
 

5.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta 
za 2014 rok. 

 
St. Lipiński – Skarbnik Miasta przedstawił Sprawozdanie Prezydenta Miasta z 
wykonania budżetu miasta za 2014 rok. Stanowi ono załącznik nr 23 do protokołu. 
Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 24 do protokołu. 
 

5.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta. 
 
Radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej – załącznik nr 25 do protokołu. 
 

5.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta. 
 
Radni otrzymali opinię w formie pisemnej – załącznik nr 25 do protokołu. 
 

5.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Radni otrzymali opinię w formie pisemnej – załącznik nr 26 do protokołu. 
 

5.5. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 
Radni otrzymali Informację o stanie mienia komunalnego w formie pisemnej - 
załącznik nr 27 do protokołu. 
 

5.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
 
Stanowisko (załącznik nr 28 do protokołu) i Wniosek (załącznik nr 29 do protokołu) 
Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Henryk Jerzyk. 
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu 
Miasta Szczecina za 2014 rok stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 

5.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz 
sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 
31 grudnia 2014 roku (146/15). 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący Klubu radnych Platformy Obywatelskiej uważa, że 
ocena wykonania budżetu za ubiegły rok to ocena słupków, matematyka, ekonomia. 
Klub PO opiera się na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, na informacjach 
Skarbnika i te informacje są czytelne. Jasnym jest, że w 2013 roku wydatki 
zrealizowano w 60%, a w 2014 w 80% czyli jest lepiej. Pewnie nie jest idealnie i to 
pewnie potwierdziłby sam Prezydent Krzystek, ponieważ chociażby dochody 
majątkowe są realizowane na poziomie jedynie 50%, a radny myśli, iż prezydent 
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chciałby aby było 100%. Do tego trzeba dążyć. Radni oceniając same słupki 
powiedzą: tak, jest lepiej. Udaje się wiele rzeczy zrobić i to jest dobry kierunek. 
Natomiast mieszkańcy miasta chcą ocenić sposób wydawania tych pieniędzy. 
Zarządzanie miastem to jest głównie dobór ludzi do pracy. Radni cieszą się, że 
dochodzi do zmian w Urzędzie Miasta. 
Poinformował, że klub po ocenie budżetu wstrzyma się od głosu. 
 
M. Duklanowski – w imieniu klubu radnych PiS zacytował odpowiedź, która 
przyszła przed trzema laty z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do Posła na 
Sejm RP Arkadiusza Litwińskiego: "Jakkolwiek dopuszczalne wydają się wszystkie 
kryteria badania wykonania budżetu jeśli idzie o jednostkę samorządu 
terytorialnego, to jak wskazuje organ nadzoru nad gospodarką finansową jednostek 
samorządu terytorialnego, instytucja absolutorium jest wyłącznie wyrazem oceny 
poprawności wykonania przez wójta, prezydenta lub burmistrza budżetu gminy na 
podstawie sporządzonego przez wójta i przedstawionego radzie sprawozdania z 
działalności finansowej", Drugi cytat, który też jest potwierdzeniem tych słów: "Jeśli 
organ, do którego kompetencji należy udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium 
nie wykaże i nie uzasadni, iż w związku z niewykonaniem zadań istotnych dla 
społeczności gminy nakreślonych w uchwale budżetowej doszło do kwotowego 
naruszenia granic wydatków i to z winy organu wykonawczego, to nie może podjąć 
działań skutkujących nieudzieleniem absolutorium.". 
Zdaniem radnego sprawa jest jasna gdyż nie ma spraw związanych z tym, że 
Prezydent nie wykonał budżetu ze swojej winy. Poinformował, że klub radnych 
Prawa i Sprawiedliwości poprze wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi 
Miasta za rok 2014. 
Radnemu brakuje w Szczecinie: 

− kompleksowego podejścia do planowania przestrzennego, 
− rozsądnego podejścia do dowartościowania centrum miasta, 
− kompleksowego podejścia do przestrzeni publicznej w centrum Szczecina, 
− dobrego podejścia do traktowania pieszych. 

 
W. Dzikowski – Przewodniczący Klubu radnych Bezpartyjni stwierdził, że rok 2014 
ich zdaniem to najlepszy rok w historii miasta Szczecina, wydarzyło się wiele 
inwestycji. To był też rok wyborczy i to, że mieszkańcy Szczecina ponownie wybrali 
na to stanowisko Piotra Krzystka najlepiej świadczy o tym, że udzielili mu 
absolutorium. 
Poinformował, że klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium Prezydentowi 
Miasta. 
 
J. Stopyra - radny jest dumny jak słyszy, że cokolwiek się dzieje w Szczecinie. 
Będzie głosował i popierał z dumą wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi 
Miasta Piotrowi Krzystkowi. 
 
M. Jacyna-Witt - podziękowała Skarbnikowi Miasta za przygotowanie sprawozdania 
z wykonania budżetu. Radna nie uważa, że jest sukces bo wykonano 80% wydatków 
inwestycyjnych, gdyż świadczy to o tym, że inwestycje były źle przygotowane. 
Wydatki Szczecina, majątkowe jak i bieżące, nie sprzyjają rozwojowi Szczecina i nie 
tworzą dobrych warunków do życia dla mieszkańców. 
Nie został rozwiązany w Szczecinie problem zadłużeń mieszkań komunalnych. Są 
tylko działania pozorowane, które niestety nie zmienią dramatycznej sytuacji 
mieszkańców Szczecina. 
Radna stwierdziła, że jest taka ciekawa sytuacja w Polsce, że samorządy nie mają 
żadnego nadzoru i nawet nieudzielenie absolutorium niczym nie skutkuje. 
Będzie głosowała przeciwko udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 146/15 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 9 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz sprawozdania 
finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. 
Uchwała Nr IX/155/15 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 

5.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 
2014. 

 
A Szałabawka – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie 
absolutorium Prezydentowi Miasta 
 
za - 19  przeciw - 1  wstrzym. - 8 
 
W wyniku powyższego głosowania Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin. Uchwała 
Nr IX/156/15 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
A Szałabawka – Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

130/15 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do 
protokołu. Autopoprawki do projektu uchwały stanowią załączniki nr 36 i 37 do 
protokołu. Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 38 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Marchewka - poprosił o wyjaśnienie zapisów pozycji 1 i 3 w autopoprawce nr 2 do 
projektu uchwały oraz zapytał jakie są sposoby windykacji zaległości z tytułu 
nieuiszczania opłat dodatkowych przez pasażerów podróżujących bez ważnego 
biletu pojazdami transportu zbiorowego. 
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G. Zielińska - poprosiła o wskazanie i omówienie pozycji, w której wykazane są 
pieniądze w wysokości 450 tysięcy zł. na schronisko szczecińskie dla bezdomnych 
zwierząt. 
 
M. Jacyna-Witt - zapytała: 

− jak to się stało, że w pozycji dochody majątkowe "Modernizacja dostępu 
drogowego do Portu w Szczecinie" jest zmniejszenie o kwotę 11.648.619 zł. w 
związku z faktem, iż planowana kwota wpłynęła w roku 2014? 

− o wydatki majątkowe punkt "Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej 
na dworcu PKP", czy chodzi o tymczasowy dworzec czy o nowy, bo wiadomo, 
że on nie zostanie oddany do użytku w tym roku, to skąd kwestia 
zabezpieczenia pieniędzy pod tą modernizację? 

− przygotowanie nieruchomości - zwiększenie o kwotę 5.400.000 zł. - 
4.000.000 dla Mostu Kłodnego i 1.500.000 Hangarowa i Gryfińska - radna 
poprosiła o informacje do kogo należą te nieruchomości i czy nie było 
możliwości takiego zaprojektowania układów komunikacyjnych aby nie 
wykupywać gruntów, 

− czy zapisanie w dochodach bieżących kwoty 1.439.000 z przeznaczeniem na 
zwrot opłat na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności oznacza, że Prezydent zamierza wyegzekwować od przedsiębiorców 
pieniądze z tytułu wcześniejszego przekształcenia użytkowania wieczystego 
na własność? 

 
R. Stankiewicz - stwierdził, że nie widzi autopoprawki, o której rozmawiano z 
Prezydentem, a dotyczyła projektu o nazwie "Jesteś nad morzem odwiedź Szczecin", 
który zasługuje na to aby znaleźć się w budżecie. 
 
S. Lipiński - Skarbnik Miasta poinformował, że odpowiedzi na pytania będą 
udzielali poszczególni dyrektorzy. 
 
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
odnośnie pytania radnego Marchewki poinformował, że pozycja jest zbilansowana 
dlatego, że prowadzone są działania związane z egzekwowaniem kwoty z lat 
poprzednich. Zarząd Dróg kieruje kolejne sprawy do kancelarii komorniczych. 
Kwota przewidywanych wpływów była oszacowana bardzo ostrożnie, że co najmniej 
500 tysięcy z lat minionych zostanie w ten sposób odzyskanych. Natomiast 
wykonanie tego będzie oceniane sukcesywnie. Dlatego nie można mówić o 100%-wej 
windykacji, bo ta kwota 500 tys. zł jest przeznaczona na pokrycie kosztów 
komorniczych. Natomiast przewidują, że efekty tych działań będą wyższe, a w 
budżecie jest proponowana ostrożna kwota. 
Odnośnie pytania radnej Zielińskiej poinformował, że kwota na schronisko jest 
ujęta w pierwszej autopoprawce do projektu uchwały. Określa ona zwiększenie 
kwoty przewidzianej na działanie schroniska w roku bieżącym o wartość 400 tysięcy 
złotych. Projekt idzie w takim kierunku aby z tej kwoty 150.000 zł. to były środki 
przeznaczone na działania bieżące, w dużej mierze związane z zabezpieczeniem 
odpowiedniej obsługi w zakresie opieki weterynaryjnej w schronisku. Kwota 250 tys. 
złotych ma być przeznaczona na prace związane z poprawą stanu infrastruktury w 
schronisku. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta odnośnie pytania radnej Jacyny-Witt w 
sprawie przygotowania nieruchomości - 4.000.000 dla Mostu Kłodnego, 
poinformował, że ta nieruchomość należy do spółki, która jest spółką córką Portu 
Rybackiego Gryf. Specjalna spółka, która została wydzielona do tego aby zarządzać 
nieruchomościami znajdującymi się m.in. na Łasztowni. Spółka Gryf Nieruchomości 
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postanowiła tą nieruchomość sprzedać. Miastu służy tam prawo pierwokupu. 
Potencjalnym nabywcą jest jakiś fundusz inwestycyjny z Warszawy. Więcej 
informacji na ten temat nie ma. Kiedy będzie miała miejsce ta transakcja wówczas 
poznamy wartość tej nieruchomości i wówczas będą podejmowane decyzje. Miasto 
spodziewa się, że cena będzie się kształtowała na poziomie 3.000.000 z dojściem do 
4.000.000. Nieruchomość ta potrzebna jest Miastu jeśli chodzi o kwestie związane z 
budową Mostu Kłodnego, a tak naprawdę z rozwiązaniami, które będą dotyczyły 
dostępu do tego Mostu, szczególnie jeśli chodzi o pieszych i rowerzystów. Jeśli 
Miasto będzie przejmowało tą działkę, to będzie przyjmować ją w procedurze tzw. 
ZRID-owskiej (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej). Doświadczenie i 
realizacja ZRID-ów co do cen nieruchomości pokazuje, że one są wyższe niż przy 
pierwokupach czy przy innym kupnie. Inne jest podejście w pragmatyce wycen i 
później rozstrzygania tego przez organy administracyjne. 
W sprawie 1.500.000 zł. na ul. Hangarową i Gryfińską Zastępca Prezydenta Miasta 
poinformował, że jest to nieruchomość Państwa Szturma i wyjaśni to Dyrektor 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Odnośnie wydatków majątkowych punkt "Modernizacja Punktu Informacji 
Turystycznej na dworcu PKP" poinformował, że chodzi tu o obiekt informacji, która 
ma być zlokalizowana w tym dworcu, który jest w tej chwili modernizowany. PKP w 
zeszłym roku zwróciło się do Miasta, aby przygotowane było na wejście z 
przygotowaniem tego obiektu. Jest zapewnienie, że nastąpi to w 2015 roku, ale 
Miasto chce pokazać, że jest gotowe do wejścia z obiektem. Nastąpi to oczywiście 
wtedy kiedy dworzec zostanie zakończony, a wygląda na to, że będzie to na początku 
2016 r. 
 
K. Gajewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami odnośnie pytania 
radnej Jacyny-Witt w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności poinformował, że ta kwota szacowana jest dla dziesięciu spraw, 
które się toczą i w stosunku do których Prokurator złożył bezpośrednio skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie decyzji jako wydanych bez 
podstawy prawnej. Są to decyzje, które zostały wydane w ostatnich 6 miesiącach 
czasu. Prokuratorowi przysługuje takie uprawnienie. Jeżeli Sąd Administracyjny 
uchyli te decyzje wtedy do gminy wpłyną opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. 
 
I Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta w odpowiedzi na 
pytanie radnej Jacyny-Witt przypomniała jak wygląda procedura powstawania 
projektu budżetu i uchwalania tej uchwały. Projekt jest zgłaszany do 15 listopada. 
W tym roku była sytuacja wyjątkowa dlatego, że były wybory i radni zajmowali się 
tym projektem uchwały w czasie późniejszym. Uchwała była podjęta 13 stycznia. W 
ostatnich dniach grudnia wpłynęły środki rozliczające inwestycje przy ul. Struga, 
jak i częściowe rozliczenie wniosków o płatność za Trzebusz-Dunikowo. Planowane 
dochody ze środków unijnych były w wysokości 101.000.000, a wykonano ponad 
planowe wpływy właśnie ze względu na to, że one w ostatnich dniach grudnia 
zostały zrealizowane. 
 
P. Landowski – Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu odpowiadając 
na pytanie radnego Stankiewicza poinformował, że został zobligowany do 
przeprowadzenia takiego działania w ramach budżetu, który posiada. Przygotowuje 
się do takiej kampanii. Na pewno będzie to kampania radiowa. Będą to też 
działania, które są nazywane "przebieralniami na plaży" czyli będą ustawione 
specjalne konstrukcje z treściami, które będą informować o tym żeby turyści do 
Szczecina przyjechali w trakcie swojego pobytu nad morzem. Pretekstem do 
zapraszania do Szczecina będzie Festiwal Sztucznych Ogni. Doświadczenie 
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pokazuje, że właśnie to wydarzenie cieszy się dużą popularnością wśród osób, które 
w tym czasie nad morzem przebywają. 
 
R. Stankiewicz - ma nadzieję, że na przyszłość bardziej dopracuje się ten projekt, 
gdyż radny nie chciałby aby zaproszenie do Szczecina było oparte na jakichś 
wydarzeniach tylko na jego atrakcyjności. 
 
Ł. Tyszler – zapytał czy ustalono z Konserwatorem Zabytków zmniejszenie wydatków 
majątkowych zapisane w autopoprawce nr 2 do projektu budżetu. Radny dopytał 
również o windykację zaległości z tytułu nieuiszczania opłat dodatkowych przez 
pasażerów podróżujących bez ważnego biletu pojazdami transportu zbiorowego. 
Zrozumiał, że Miasto chce wydać 500 tys. zł na komorników po to żeby ściągnąć 
kwotę, której do końca nie zna, a która może tych 500 tysięcy nie wypełnić. Zapytał 
czy jest sens wykonywać działanie bardzo drogie, a przynoszące de facto straty? 
Zdaniem radnego należy ściągać należności, tylko trzeba znaleźć narzędzia bardziej 
skuteczne. 
 
S. Lipiński - Skarbnik Miasta poinformował, że odpowiedzi udzieli Miejski 
Konserwator Zabytków. 
 
M. Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków poinformowała, że zmniejszenie 
środków o 50 tysięcy skutkuje tym, że planowana na wrzesień dotacja na renowację 
i konserwację zabytkowych organów w kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. 
Słowackiego wyniesie 14 tysięcy, a nie 39 tysięcy. Natomiast 25 tysięcy to są środki, 
które były przeznaczone na renowację tarasów widokowych Wałów Chrobrego i w 
wyniku procedur przetargowych ta kwota nie będzie wykorzystana. W związku z tym 
jest prośba o przesunięcie i przeznaczenie na planowany remont kamienicy przy Alei 
Jana Pawła II 11 gdzie Gmina Miasto Szczecin ma 87,3% udziałów natomiast 
użytkownicy wieczyści 16,3%. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków i 
uchwałą wspólnoty przegłosowany został remont tej kamienicy w roku bieżącym, co 
zobowiązuje Gminę do wykonania tego remontu w swoich częściach. Chodzi o 
dofinansowanie elewacji. Zmiana w budżecie wynika z inicjatywy pana Marka 
Duklanowskiego na wniosek Komisji Budżetu. 
 
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 
uzupełnieniu tego o czym mówił wcześniej dodał, że na dzień dzisiejszy stan 
należności z tytułu dodatkowych opłat za lata 2006-2014 to jest kwota 
przekraczająca 80 milionów złotych. Zakładając ściągalność na poziomie 5% można 
byłoby spodziewać się kwoty około 4 milionów złotych. Miasto nie chce wydać 500 
tysięcy żeby odzyskać 500 tysięcy. Drugim aspektem tego działania jest wydłużenie 
okresu, w którym po uzyskaniu klauzuli sądowej można dochodzić należności, a 
trzeci to wymiar praktyczny, żeby osoby, które zalegają z opłatami miały 
świadomość nieuchronności tego postępowania. 
 
A. Marchewka - zapytał jaką kwotę w poprzednim roku udało się odzyskać właśnie z 
tytułu windykacji? 
 
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
poinformował, że w roku 2014 łączna kwota dochodów z tytułu windykacji 
zamknęła się wartością 581 tysięcy złotych. Od początku tego roku działania są 
intensyfikowane. Już po pierwszych czterech miesiącach podsumowanie jest takie, 
że w analogicznym okresie roku ubiegłego tych środków było 100 tysięcy mniej. 
Widać progres, a działania mają być jeszcze intensyfikowane. 
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P. Bartnik – w wyniku pierwszego wyjaśnienia zgłosił wniosek formalny o 
oddalenie autopoprawki numer 2. 
 
J. Martyniuk - radca prawny stwierdziła, że musi być wniosek o wykreślenie 
konkretnej pozycji. 
 
P. Bartnik - zgodnie z sugestią radcy prawnego zgłosił wniosek formalny o 
wykreślenie z autopoprawki nr 2 pozycji nr 4. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad zapytał czy Prezydent Miasta wykreśli 
pozycję nr 4 z autopoprawki nr 2. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta w imieniu Prezydenta Miasta nie wycofał 
się z autopoprawki i przypomniał, że była to autopoprawka na wniosek komisji. 
 
A Szałabawka – na wniosek klubu radnych PO ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
P. Bartnik – wycofał zgłoszony wniosek formalny odnośnie wykreślenia pozycji 4 z 
autopoprawki nr 2. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 130/15 z dwiema autopoprawkami 
 
za – 25  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok. Uchwała Nr IX/157/15 stanowi załącznik 
nr 39 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
131/15 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 

rok i lata następne 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Autopoprawki do projektu 
uchwały stanowią załączniki nr 41 i 42 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 131/15 z dwiema autopoprawkami 
 
za –25   przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne. 
Uchwała Nr IX/158/15 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

148/15 – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z 
perspektywą do roku 2023 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. Autopoprawki do projektu 
uchwały stanowią załączniki nr 45 i 46 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 148/15 z dwiema autopoprawkami 
 
za – 22  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023. 
Uchwała Nr IX/159/15 stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
132/15 – zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym 
rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w 

zakresie oświaty 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 132/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe 
jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty. Uchwała Nr 
IX/160/15 stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

133/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę 

nr ewid. 3/2 z obr. 4159 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 133/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w 
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rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę nr ewid. 3/2 z obr. 4159. Uchwała Nr 
IX/161/15 stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

134/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 

Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 z obrębu 4049 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 134/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 
z obrębu 4049. Uchwała Nr IX/162/15 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

135/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego 
położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9/3a w drodze 

bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w 
budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 135/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. 
Juliusza Słowackiego 9/3a w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9. Uchwała 
Nr IX/163/15 stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

136/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie 

ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 18/14 z obrębu 4065 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 136/15 
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za – 24  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 
18/14 z obrębu 4065. Uchwała Nr IX/164/15 stanowi załącznik nr 57 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

137/15 – sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych 
stanowiących współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz 

określenia stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Małgorzata Waszak – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Miasta. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 137/15 
 
za – 21  przeciw - 2  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży 
udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy 
Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz określenia stawki bonifikaty od ceny 
sprzedaży udziału. Uchwała Nr IX/165/15 stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
138/15 – określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 
niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy 

ul. Bolesława Krzywoustego 18-oficyna, 19-oficyna w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 138/15 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 niespełniającego wymogu 
samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 18-
oficyna, 19-oficyna w Szczecinie. Uchwała Nr IX/166/15 stanowi załącznik nr 61 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

139/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą 

Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 4014 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Maria Latkowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 139/15 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej 
w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, 
stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 4014. Uchwała Nr IX/167/15 stanowi załącznik 
nr 63 do protokołu. 
 
P. Jania – Przewodniczący Klubu radnych PiS poprosił o 5 minut przerwy. 
 
A Szałabawka – Przewodniczący obrad poprosił o 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

147/15 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu 
zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 12/17 obr.1031 

położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Małgorzata Waszak – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Miasta. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały 
stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt – radna uważa, że ten teren powinien zostać zatrzymany jako 
inwestycyjna rezerwa Szczecina. Zaapelowała aby ta działka została własnością 
Miasta. 
 
M. Duklanowski – radny stwierdził, że ulice Szczecina są puste i tak pozostanie 
jeżeli będzie zgoda na rozrost galerii handlowych. Uważa, że poparcie tej uchwały 
będzie złym ruchem. 
 
R. Stankiewicz – radny uważa, że galerie handlowe spustoszyły Szczecin. Będzie 
zawsze głosował przeciwko takim projektom. 
 
M. Matias – radny jest przeciwny tej inwestycji. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 147/15 wraz z autopoprawką 
 
za – 11  przeciw – 9  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości 
gruntowej stanowiącej dz. nr 12/17 obr.1031 położonej w Szczecinie przy ul. Jacka 
Malczewskiego. Uchwała Nr IX/168/15 stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

140/15 – zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
H. Jerzyk – zgłosił propozycję poprawki, która stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przyjął propozycję poprawki jako 
autopoprawkę. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 140/15 z autopoprawką 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Uchwała Nr IX/169/15 stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

141/15 – zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 141/15 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
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Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr IX/170/15 stanowi załącznik nr 71 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

142/15 – przyznania dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace 
konserwatorskie i restauratorskie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 142/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w 
budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 
6/7, 70-632 Szczecin. Uchwała Nr IX/171/15 stanowi załącznik nr 73 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
143/15 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 143/15 
 
za – 21  przeciw – 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - 
Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie. Uchwała Nr IX/172/15 stanowi załącznik nr 
75 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

144/15 – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2" 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
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M. Jacyna-Witt - uważa, że tym planem zagospodarowania przestrzennego Miasto 
wspiera inwestorów z zewnątrz. 
 
M. Duklanowski – zapytał jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego dla 
Pomorzan, Osiedla Przyjaźni, Świerczewo-Kaliny, Starego Miasta? Radny będzie 
głosował przeciwko projektowi uchwały. 
 
A Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta będzie głosował za podjęciem uchwały. 
 
A. Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
stwierdziła, że wniosek, który został złożony przez firmę, która ma zamiar 
zrealizować przebudowę budynku dawnego hotelu Piast potrzebuje podjęcia tego 
projektu uchwały. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 144/15 
 
za – 18  przeciw - 2  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Centrum - Brama Portowa 2". Uchwała Nr IX/173/15 stanowi załącznik nr 77 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
145/15 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 145/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - 
Floriana Krygiera” w Szczecinie. Uchwała Nr IX/174/15 stanowi załącznik nr 79 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

149/15 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
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M. Duklanowski – radny poprosił o sprawozdanie z konsultacji z rodzicami odnośnie 
połączenia szkół. 
 
U. Pańka - stwierdziła, że w załączniku do uchwały w § 34 i § 39 należałoby 
dokonać korekty, bo są źle napisane. Zapytała czy w jednej i drugiej szkole będą 
oddzielnie funkcjonować pedagodzy, czy będą stołówki? Jak będzie funkcjonowała 
świetlica? Jak będą funkcjonowały biblioteki? Radna zapytała również czy rady 
rodziców jednej i drugiej szkoły pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały? 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że są pozytywne opinie obu 
rad pedagogicznych i rad rodziców. Samą organizację szkoły prowadzi dyrektor, 
który będzie wybrany w konkursie i to dopiero nowe władze szkoły będą 
przyjmowały pewne rozwiązania organizacyjne. Prezydent nie wyobraża sobie żeby 
dzieci nie miały zapewnionej pełnej opieki pedagoga w jednym czy drugim budynku. 
Natomiast czy organizacyjnie to będzie oznaczało, że będzie dwóch pedagogów w 
dwóch budynkach czy jakieś inne rozwiązanie to jest w tej chwili przedwczesne. 
Zapewnił, że dzieci będą miały pełną opiekę. Nie zamierza się nic zmieniać jeśli 
chodzi o sposób wyżywienia dzieci w tych placówkach. 
 
U. Pańka - radna chciałaby wiedzieć czy stołówka będzie jedna czy dwie. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta zadeklarował wolę utrzymania 
dotychczasowych rozwiązań. Przypomniał, że w Gimnazjum nie ma stołówki z 
kuchnią tylko jest catering. W związku z tym czy nowa dyrekcja zadecyduje, że na 
przykład obiady gotowane w SP 11 będą przewożone do budynku dzisiejszego 
Gimnazjum przy ul. Dubois 38 czy też przyjmą inne rozwiązanie, tego Prezydent nie 
potrafi przewidzieć w 100%. 
W roku 2015/16 powstanie już Zespół. Nie planuje się żadnej rewolucji 
organizacyjnej, to będzie rok czasu na to żeby zespół nauczycieli, obu rad 
pedagogicznych, nowa dyrekcja wraz z Wydziałem Oświaty wypracowały model 
docelowy funkcjonowania tego Zespołu. 
 
U. Pańka - stwierdziła, że wie, iż nie było spotkania z rodzicami szkół. 
 
A Szałabawka – Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy. 
 
B. Baran - uważa, że jest to bardzo dobry pomysł na połączenie tych szkół. Radny 
wie, że spotkanie z rodzicami obu szkół odbyło się. 
 
Po przerwie: 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 149/15 
 
za – 12  przeciw - 2  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20. Uchwała Nr IX/175/15 
stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

150/15 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 
12 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 150/15 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12. Uchwała Nr IX/176/15 
stanowi załącznik nr 83 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

151/15 – ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto 

Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 151/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach 
wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr IX/177/15 
stanowi załącznik nr 85 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

152/15 – zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 152/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia 
informacji o kandydatach na ławników. Uchwała Nr IX/178/15 stanowi załącznik 
nr 87 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

153/15 – nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – poprosił żeby nie łączyć kilku nazw ulic w jednej uchwale. 
 
P. Jania – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
poinformował, że cała komisja poza radnym Duklanowskim głosowała za podjęciem 
takiego projektu uchwały. 
 
H. Jerzyk – zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 
projektodawcy. 
 
W. Dzikowski – zgłosił wniosek przeciwny. 
 
Głosowanie nad wnioskiem radnego Henryka Jerzyka o odesłanie projektu 
uchwały do projektodawcy 
 
za - 5  przeciw - 16  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 153/15 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie. Uchwała Nr IX/179/15 stanowi 
załącznik nr 89 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 
8. Sprawozdanie z działalności: 
 
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 

stanowi załącznik nr 90 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 91 do 
protokołu. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad: 
 
10. Zamknięcie obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad IX sesji 
został wyczerpany i oświadczył, że zamyka IX zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Artur Szałabawka 
 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 


