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Protokół  Nr  III/14 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  22  grudnia  2014  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 22 grudnia 2014 r.: 
- godz. 11.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 15.00 
 
 
W dniu 22 grudnia 2014 r. w sesji uczestniczyło 28 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Maria Magdalena Herczyńska 
2. Łukasz Tyszler  
 
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 III 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 quorum, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczył, że w związku z tym otwiera III zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 

Przewodniczący obrad powołał na sekretarza obrad Arkadiusza Marchewkę – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin – do prowadzenia listy mówców, 
przeprowadzania imiennych głosowań i innych czynności pomocniczych, 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu posiedzenia. 
 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego 
w Szczecinie (załącznik nr 6 do protokołu) w skład Rady Miasta Szczecin, w miejsce 
Piotra Tomasza Krzystka, weszła Pani Renata Maria Łażewska.  
 
 
 



 2

Przewodniczący odczytał treść roty: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców.” 
 
Renata Maria Łażewska – "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg." 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Zatwierdzenie protokołów z: 
 

− I zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 01 i 08.12.2014 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 – 22  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 

− II zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 08.12.2014 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 – 20  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 7 do 
protokołu): 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 343/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego położonego w Szczecinie 
w rejonie ulicy Struga, składającego się z działek nr 86/2 i 93/4 z obrębu 4070 
 
za - 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
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Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 344/14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji 
stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 
 
za - 24  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 III zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie protokołów z: 

− I zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniach 01 i 08 grudnia 
2014 r. 

− II zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 08 grudnia 2014 r. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 336/14 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok", 

− 337/14 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok, 
− 338/14 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 

rok i lata następne, 
− 339/14 - zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu, 
− 340/14 - zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego 

pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę 
budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz 
przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz 
w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę 
Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, 

− 341/14 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
− 342/14 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin, 
− 343/14 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego terenu inwestycyjnego położonego w Szczecinie w rejonie 
ulicy Struga, składającego się z działek nr 86/2 i 93/4 z obrębu 4070, 

− 344/14 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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M. Kopeć – zgłosił zapytanie w sprawie trybu negocjowania wzrostu wynagrodzeń 
dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin - załącznik nr 9 
do protokołu. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

336/14 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok" 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 336/14 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok". Uchwała Nr III/4/14 stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

337/14 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt – zgłosiła wniosek o omówienie przyczyn każdej nie zrealizowanej 
inwestycji. 
 
J. Balicka – poinformowała, że na wszystkich merytorycznych komisjach te 
elementy były omawiana a na komisji ds. Budżetu i Finansów nawet trzykrotnie. 
 
M. Jacyna-Witt – stwierdziła, że jest na sesji i jej wniosek jest zgodny z sugestią 
Skarbnika, że każdą z tych pozycji można omówić przy wsparciu dyrektorów 
Wydziałów UM. 
 
St. Lipiński – Skarbnik Miasta poprosił o 5 minut przerwy. 
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M. Duklanowski – zapraszając radną M. Jacynę-Witt na posiedzenia Komisji 
ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska poinformował, że 
ostatnie posiedzenie Komisji stanowi kanwę tejże uchwały i było dokładnie 
omówione. 
 
M. Jacyna-Witt – stwierdziła, że w przeciwieństwie do radnego M. Duklanowskiego 
ona prowadzi firmę a nie pracuje w spółce miejskiej w związku z tym jej czas pracy 
jest ustalany z większym wyprzedzeniem. Dzisiejsza Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska była komisją ponadplanową i nie 
mogła na nią przybyć, bo była w pracy. 
 
P. Jania – w imieniu klubu radnych PiS zgłosił wniosek o głosowanie projektu 
uchwały nr 337/14 bez dyskusji. 
 
A. Marchewka – stwierdził, że kwestia budżetu jest na tyle istotna, ze pozostawianie 
tej sprawy bez dyskusji jest kompletnym nieporozumieniem. Nie jest to sprawa, 
w której radni nie mają nic do powiedzenia, dlatego zamykanie dyskusji podczas tak 
istotnej uchwały jest nie na miejscu. W związku z tym radny zgłosił wniosek 
przeciwny do wniosku klubu PiS. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek 
o głosowanie projektu uchwały nr 337/14 bez dyskusji 
 
za - 14  przeciw - 8  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
T. Grodzki - zwrócił sie do Przewodniczącego aby w przyszłości poświęcić więcej 
czasu na przedstawienie tego zagadnienia także ze względu na nowych radnych. Nie 
byłoby to ze szkodą dla przebiegu sesji, dlatego poprosił o rozwagę przy tego typu 
głosowaniach. 
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 337/14 
 
za – 18  przeciw - 4  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok. Uchwała Nr III/5/14 stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
338/14 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 

rok i lata następne 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 338/14 
 
za – 18  przeciw - 4  wstrzym. – 6 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne. 
Uchwała Nr III/6/14 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

339/14 – zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu.  
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
J. Balicka – poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
T. Grodzki – stwierdził, że podziwia politykę finansową prowadzoną przez Skarbnika 
Miasta, jednak nie ma co ukrywać, że najbliższy rok, czy półtora nie będzie łatwy. 
Radny zapytał, czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że w przyszłym roku trzeba 
będzie zaciągać jeszcze więcej tego typu kredytów?  
 
A. Marchewka - zwrócił uwagę, że Skarbnik Miasta mówił, że raczej ten kredyt nie 
zostanie przez Miasto zaciągnięty. Radny zapytał, w jakim przypadku może dojść do 
sytuacji, że kredyt ten będzie wykorzystany?  
 
St. Lipiński – Skarbnik Miasta poinformował, że ten kredyt, w rachunku bieżącym, 
na pokrycie przejściowego deficytu, od szeregu lat nie był ani razu uruchomiony. 
W projekcie budżetu na 2015 r. jest wymieniona transza kredytów przeznaczona na 
sfinansowanie programu inwestycyjnego. Tamte kredyty zaciągnięte przez Miasto, 
są kredytami wieloletnimi, przeważnie zaciągniętymi na okres 25 lat i nie mają nic 
wspólnego z kredytem na pokrycie przejściowego deficytu. Kredyt o którym mowa 
w uchwale byłby wykorzystany, gdyby w danym dniu w roku, wpływy, stan gotówki 
na rachunkach Miasta, byłyby niższe niż potrzeby wydatków.  
 
T. Grodzki – radny stwierdził, że dotąd kredyt ten był uchwalany ze świadomością, 
że nie zostanie on uruchomiony, teraz tej pewności nie ma, dlatego nieco to martwi.  
 
U. Pańka – radna zapytała, czy może dojść do sytuacji, w której Miasto utraci 
płynność finansową? 
 
St. Lipiński – Skarbnik Miasta zapewnił, że w żadnym wypadku nie grozi Miastu 
utrata płynności finansowej. Nierozsądnym by było gdyby Miasto nie miało takiego 
zabezpieczenia za które nie płaci nic. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 339/14 
 
za – 22  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 
Uchwała Nr III/7/14 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
340/14 – zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod 

nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę 
budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz 
przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz 
w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę 

Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Marek Gąsior - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 340/14 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski 
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą 
„Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego 
Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów 
obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji 
i Rehabilitacji w Szczecinie. Uchwała Nr III/8/14 stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
W. Dzikowski – w imieniu Bezpartyjnych zgłosił wniosek o 10 minut przerwy. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 12.00. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad przedłużył przerwę do godziny 12.20. 
 
Po przerwie: 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

341/14 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – poinformował, iż zagadnienie było opiniowane trzykrotnie przez 
organ nadzoru jakim jest Wojewoda, który nie stwierdził naruszenia prawa.  
 
P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, iż Wspólnota Mieszkaniowa za 
pośrednictwem przedstawiciela wniosła o stwierdzenie naruszenia ich prawa 
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poprzez Uchwałę Rady Miasta ustalającą plan zagospodarowania miasta w 2013 r., 
w którym to planie budynki znajdują się w pasie drogowym. Nie ma wątpliwości, że 
administracyjnie żadne naruszenie prawa nie nastąpiło. Radni Komisji 
Budownictwa i Mieszkalnictwa postanowili jednak rozważyć alternatywną możliwość 
zachowania dla właścicieli mieszkań tej Wspólnoty. Jeżeli Rada przyjmie 
przedłożony projekt uchwały zostanie dla skarżących otwarta droga do 
rozstrzygnięcia sprawy w sądzie. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 341/14 
 
za – 10  przeciw - 9  wstrzym. – 9 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała Nr III/9/14 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
M. Jacyna-Witt - poinformowała, że w tej chwili przy ul. Kazimierza Królewicza 
gaszony jest pożar mieszkania i w związku z tym radna zgłosiła zapytanie, czy 
Miasto zaangażowało się w pomoc osobom poszkodowanym w tym pożarze. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

342/14 – ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin 
 
Prezentacji przedłożonego projektu dokonał Artur Szałabawka - Przewodniczący 
Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt - stwierdziła, iż ciekawa jest kto z pijarowców Pana Prezydenta 
wypuścił do prasy informację o obniżce pensji Prezydenta o 187 zł, ponieważ tytuły 
prasowe brzmiały: "Prezydent będzie miał obniżoną pensję". Prasa publikowała 
także zdjęcie Prezydenta oddającego krew w świetle fleszy fotoreporterów. Radna 
zaproponowała wykorzystanie jeszcze innych rozwiązań t.j.: zaadoptowanie psa ze 
schroniska, uratowanie kota przechodzącego przez jezdnię, ponieważ pomysłów na 
pijar jest mnóstwo.  
 
J. Balicka - zwróciła uwagę, że wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta jest obniżone 
o 178 zł, ponieważ wynagrodzenie stażowe od 15 marca wzrasta. 
 
R. Stankiewicz – stwierdził, że osobiście wnioskowałby o podwyższenie pensji dla 
Prezydenta. W porównaniu z wynagrodzeniem np. Prezydenta Świnoujścia jest 
bardzo podobne a Prezydent Szczecina zarządza wielkim miastem, o większych 
możliwościach i potencjale, co wiąże się z dużo większą odpowiedzialnością.  
 
R. Niburski - przychylił się do wniosku przedmówcy, ponieważ zarobki powinny być 
adekwatne do odpowiedzialności.  
 
W. Dzikowski – zgłosił wniosek o przejście do głosowania nad projektem. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 342/14 
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za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr III/10/14 stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

343/14 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego terenu inwestycyjnego położonego w Szczecinie w rejonie 

ulicy Struga, składającego się z działek nr 86/2 i 93/4 z obrębu 4070 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 343/14 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego 
położonego w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, składającego się z działek nr 86/2 
i 93/4 z obrębu 4070. Uchwała Nr III/11/14 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

344/14 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Artur Szałabawka - 
Przewodniczący Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 344/14 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych. Uchwała Nr III/12/14 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad: 
 
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta odnośnie interpelacji radnej Małgorzaty 
Jacyny-Witt poinformował, że pożar mieszkania socjalnego przy ul. Kazimierza 
Królewicza został ugaszony. Służby miejskie jeśli tylko będzie potrzebna udzielą 
stosownej pomocy poszkodowanym.  
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Odpowiedzi na pozostałe zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone 
radnym na piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
W. Dzikowski – zapytał, czy miasto dysponuje wolnymi lokalami, które w sytuacjach 
tj. pożar można zasiedlić?  
 
M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że oczywiście takie lokale 
są i mogą być zasiedlone czasowo przez mieszkańców poszkodowanych np. 
w pożarze, do czasu wyremontowania zniszczonego lokalu.  
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poprosił o udzielenie odpowiedzi radnemu 
W. Dzikowskiemu w trybie zapytania w ciągu 7 dni.  
 
P. Bartnik - odnosząc się do dzisiejszej dyskusji podczas sesji, poprosił aby 
w przyszłości nie doprowadzać do sytuacji w których uniemożliwia się radnym 
przeprowadzenie dyskusji nad określonym projektem uchwały.  
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 
8. Zamknięcie obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka III zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Artur Szałabawka 
 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 


