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Protokół  Nr  XV/16 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  26  stycznia  2016  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
Początek obrad w dniu 26 stycznia 2016 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 13.00 
 
W dniu 26 stycznia 2016 r. w sesji uczestniczyło 28 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Stefania Biernat  
2. Małgorzata Jacyna-Witt 
3. Robert Stankiewicz 
 
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 - załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną XV 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 28 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera XV zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
Przewodniczący obrad złożył radnemu Maciejowi Kopciowi gratulacje w związku 
z jego nominacją na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 

2. Uroczystość nadania Pani Alicji Zołotucho honorowego tytułu "Mecenas 
Osób Niepełnosprawnych" za 2015 rok. 

 
Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych wygłosiła laudację. 
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"Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Drodzy Goście, 

przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność, przedstawienia 
Państwu sylwetki Pani ALICJI ZOŁOTUCHO, której Kapituła Konkursowa przyznała 
honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” za rok 2015.  

Pani Alicja Zołotucho, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, od wielu lat prowadzi aktywną działalność 
społeczną, której celem jest zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju 
osobom niepełnosprawnym oraz respektowanie należnych im praw.  
 W 2004 roku, z inicjatywy Pani Alicji powstało Centrum Diagnozy, Opieki 
i Rehabilitacji „Tęcza”, które w krótkim czasie stało się wiodącym ośrodkiem 
diagnostyczno-terapeutycznym nie tylko w Szczecinie, ale i w całym województwie 
zachodniopomorskim. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, placówka 
sukcesywnie rozszerzała swoją działalność, świadcząc usługi z zakresu szeroko 
pojętej rehabilitacji motorycznej i psychospołecznej.  Od września 2014 roku 
siedzibą Centrum jest budynek po dawnym ośrodku kultury studenckiej „Kontrasty”. 
Dzięki niezwykłemu wysiłkowi Pani Alicji Zołotucho i Stowarzyszenia „Tęcza”, ten 
zabytkowy obiekt został wyremontowany, odrestaurowany oraz zyskał nową 
funkcję. Obecnie mieści się w nim placówka lecznicza, przedszkole specjalne, 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna i środowiskowy dom samopomocy. Szeroki 
wachlarz innowacyjnych działań adresowany jest przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży, których niepełnosprawność jest następstwem uszkodzeń i chorób 
neurologicznych. Rocznie z usług Centrum korzysta około 800 podopiecznych. 

Dodatkowo, własne doświadczenia Pani Alicji jako mamy niepełnosprawnej 
Justyny, zaowocowały stworzeniem systemu wsparcia dla rodziców i opiekunów. 
Oni także korzystają z pomocy placówki mieszczącej się przy ul. Wawrzyniaka 7A. 

Szczególnym polem aktywności Alicji Zołotucho jest praca na rzecz zmiany 
postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Z niesłabnącą determinacją 
przełamuje stereotypy, angażuje się w  budowanie otwartego i tolerancyjnego 
społeczeństwa. Jest gorącą zwolenniczką i propagatorką idei włączania osób 
niepełnosprawnych we wszystkie aspekty życia; uczestniczy w kształtowaniu 
polityki w tym zakresie na szczeblu lokalnym i regionalnym. Jej celem jest, aby w 
każdej osobie niepełnosprawnej zobaczyć człowieka, który ma swój potencjał, swoje 
marzenia i który może światu coś zaoferować. 
   Z wykształcenia magister administracji, z powołania społecznik, stała się 
człowiekiem – instytucją, utożsamianym z działaniami na rzecz rehabilitacji, 
integracji i zapobiegania marginalizacji osób niepełnosprawnych. Za swoją 
działalność została odznaczona Złotą Honorową Odznaką Gryfa 
Zachodniopomorskiego, a najmłodsi mieszkańcy Szczecina przyznali Jej w roku 2011 
nagrodę „Brzdąca”.  
 Dziś, z prawdziwą satysfakcją pragnę nadać Pani Alicji Zołotucho honorowy 
tytuł Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2015." 
 
Alicja Zołotucho – złożyła szczególne podziękowania Prezydentowi Miasta i Kapitule 
konkursowej za przyznane wyróżnienie. Wszystkie podejmowane działania jakie 
podejmowała w imieniu Stowarzyszenia nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc 
wspaniałych, dobrych ludzi, którym los dzieci niepełnosprawnych nie był obojętny. 
Dzięki pomocy Rady Miasta, Prezydenta, Dyrektor Małgorzaty Olejnik, Pani Beaty 
Andruszkiewicz było możliwe odrestaurowanie po klubie studenckim "Kontrasty", 
który teraz służy niepełnosprawnym mieszkańcom Szczecina ale i dzieciom 
zagrożonym niepełnosprawnością. Podziękowała także wszystkim swoim 
współpracownikom, którzy nie szczędzą sił aby prowadzić rehabilitację dzieci. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad ogłosił 3 minuty przerwy. 
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Po przerwie: 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Zatwierdzenie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej 
w dniu 15.12.2015 r. 

 
Ł. Tyszler – 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 – 24  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu): 
 
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: 
 

− nr 19/16 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez 
Prezydenta Miasta oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 

 
za - 20  przeciw - 0  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 

− nr 20/16 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin 
 
za - 20  przeciw - 0  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 

− nr 21/16 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin, Zastępców 
Prezydenta Miasta Szczecin oraz na Dyrektora Zarządu Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie 

 
W. Dzikowski – w imieniu klubu radnych "Bezpartyjni" zgłosił wniosek przeciwny. 
 
M. Duklanowski – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska poinformował, że ten projekt uchwały nie będzie 
ponownie omawiany na posiedzeniu Komisji, ponieważ Komisja jednogłośnie 
przyjęła ten projekt uchwały.  
 
W. Dzikowski – wycofał swój wniosek. 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 21/16 
 
za - 14  przeciw - 8  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały nie został wprowadzony do 
porządku obrad. 
 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 22/16 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Brdowska) 
 
za - 27  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek radnego Wojciecha Dorżynkiewicza o wprowadzenie punktu 
"Stanowisko w sprawie wydłużenia ważności biletów sieciowych na linie 
pośpieszne lub udzielenia finansowej rekompensaty dla pasażerów, którzy 
mieli ważne bilety sieciowe na linie pośpieszne w trakcie awarii torowiska na 
trasie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" - załącznik nr 8 do protokołu.. 
 
za - 10  przeciw - 13  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyższego głosowania Stanowisko nie zostało wprowadzone do 
porządku obrad. 
 
Wniosek przedstawiciela grupy mieszkańców o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 326/15 w sprawie określenia kierunków działań 
Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie 
Miasta Szczecina. 
Konieczność przesunięcia uchwały wynika z prowadzonych obecnie rozmów 
z Prezydentem, Panem Piotrem Krzystkiem oraz pracami nad modyfikacją 
treści uchwały. 
 
za - 26  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
5/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto 
Szczecin, położonego w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki 
nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 
16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030 
 
za - 24  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
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Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XV zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Uroczystość nadania Pani Alicji Zołotucho honorowego tytułu "Mecenas Osób 

Niepełnosprawnych" za 2015 rok. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej 

w dniu 15 grudnia 2015 r. 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 15/16 - nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin dr hab. n. 
med. Leszkowi Michałowi Saganowi, 

− 1/16 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny 
sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szerokiej, 

− 2/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej na Osiedlu Majowe-Kijewo 
stanowiącej działkę nr 7 z obrębu 4066, 

− 3/16 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

− 4/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława 
Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010, 

− 6/16 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
w uchwale Rady Miasta Szczecin, 

− 7/16 - zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin a Gminą Kołbaskowo, 

− 8/16 - określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta 
Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu 
Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej, 

− 9/16 - przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin 
na lata 2016-2018”, 

− 10/16 - określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

− 11/16 - ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 

− 12/16 - zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów 
Artystycznych  Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości, 

− 13/16 - wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: 
Związek Miast Polskich, 

− 14/16 - wystąpienia Miasta Szczecin z Union of the Baltic Cities (Związek 
Miast Bałtyckich), 

− 16/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji 
Wyborczej, 

− 17/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, 

− 18/16 - stanowiska Rady Miasta Szczecin dotyczącego opracowania 
Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, 

− 19/16 - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta oraz 
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, 
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− 20/16 - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin, 
− 22/16 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Brdowska). 

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 5 porządku obrad: 
 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
M. Duklanowski – przedstawił zdjęcia ulic Śródmieścia z ul. Rayskiego, 
ul Jagiellońskiej, pl. Zamenhoffa. Zwrócił sie o desygnowanie osoby, która w jakiś 
sposób dbałaby o interesy pieszych. 
W wielu miastach Polski funkcjonuje podobny do szczecińskiego system transport 
zbiorowy, który jest także dostępny z poziomu aplikacji telefonicznej. Radny 
przedstawił przykład aplikacji obsługującej transport we Wrocławiu. Radny 
stwierdził, że korzystając z komunikacji miejskiej może obiektywnie stwierdzić, że 
np. autobus linii 60 zawsze jeździ poza rozkładem jazdy. Zauważył że z systemu 
informacji SMS żaden z pasażerów nie jest w stanie korzystać ponieważ nie będzie  
pamiętał jakie oznaczenie ma dany przystanek. Zwrócił się o rozważenie rozwiązania 
funkcjonującego w innych miastach. 
Radny powołał się na swoje zapytanie nr 892 i stwierdził, że na żadne ze złożonych 
przez siebie, siedem pytań nie otrzymał od Prezydenta Soski odpowiedzi. Radny 
poprosił o odpowiedź na pytanie: jaki jest sens promowania miasta Szczecin przez 
tego typu rozwiązania a nie informowanie że od 2012 roku Stowarzyszenie Zachęta 
Sztuki Współczesnej dostało od Miasta pół miliona zł. 
Radny uznał, że wolałby raczej wiedzieć : jaki jest z tego ekwiwalent reklamowy, kto 
dokonał tego wyboru, dlaczego tak to zostało zrobione, w jakich tytułach prasowych 
została pokazana informacja na temat tego, że Gmina Miasta Szczecin obejmuje 
mecenatem takie przedsięwzięcie.   
 
P. Bartnik – zgłosił zapytanie w sprawie rewitalizacji przystanku tramwajowego - 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
U. Pańka – zgłosiła zapytania w sprawach: 

− schroniska dla zwierząt - załącznik nr 11 do protokołu. 
− dzieci w przedszkolach - załącznik nr 12 do protokołu. 

 
G. Zielińska – zgłosiła interpelację w sprawie wydania zakazu wjazdu dla cyrków 
z tresowanymi zwierzętami - załącznik nr 13 do protokołu. 
 
J. Bródka – zgłosiła zapytanie w sprawie zakazu wjazdu do miasta dla cyrków 
z tresowanymi zwierzętami - załącznik nr 14 do protokołu, interpelację w sprawie 
placu zabaw dla dzieci w Parku Kasprowicza - załącznik nr 15 do protokołu. 
 
W. Dorżynkiewicz – zapowiedział, że jeżeli w odpowiedziach udzielanych na 
zgłaszane przez siebie zapytania i interpelacje nie otrzyma odpowiedzi na zadawane 
pytania będzie je cały czas ponawiał dopóki nie otrzyma odpowiedzi.  
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Radny przypomniał, że 25 czerwca 2012 r. Rada Miasta przyjęła przygotowaną przez 
Prezydenta Uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin 
oraz sposobu ich pobierania. W uzasadnieniu uchwały można przeczytać, że została 
podjęta decyzja o budowie wielopoziomowych parkingów. Jeden miał powstać 
w roku 2014 , dwa kolejne w 2015 i 2016 roku. Zwracając się do Prezydenta Miasta 
radny zapytał, gdzie są te parkingowce, ile miejsc parkingowych mają, ile kosztuje 
w nich parkowanie oraz czy cieszą się dużym zainteresowaniem? Tych 
parkingowców oczywiście nie ma, dlatego poprosił Prezydenta Miasta o informację 
dlaczego opinię publiczną i radnych Rady Miasta wprowadza się w błąd, poprzez 
wpisywanie do uzasadnień projektów uchwał realizację zadań i decyzji, z których 
później Prezydent się nie wywiązuje.  
Nawiązując do złożonej przez siebie propozycji stanowiska zaapelował 
o zastosowanie rekompensaty dla pasażerów, którzy mieli ważne bilety sieciowe na 
linie pośpieszne w trakcie awarii torowiska na trasie Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju.  
Radny złożył zapytanie w sprawie zmiany ceny biletów dokonanej przez ZDiTM na 
okres awarii torowiska na trasie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - załącznik 
nr 16 do protokołu.  
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

15/16 – nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin  
dr hab. n. med. Leszkowi Michałowi Saganowi 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
dr Marek Bogdan Lickendorf. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 15/16 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Szczecin dr hab. n. med. Leszkowi Michałowi 
Saganowi. Uchwała Nr XV/352/16 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
1/16 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży 

nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szerokiej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 1/16 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, 
położonej w Szczecinie, przy ul. Szerokiej. Uchwała Nr XV/353/16 stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

2/16 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej na Osiedlu Majowe-Kijewo 

stanowiącej działkę nr 7 z obrębu 4066 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 2/16 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości 
gruntowej położonej na Osiedlu Majowe-Kijewo stanowiącej działkę nr 7 z obrębu 
4066. Uchwała Nr XV/354/16 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
3/16 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości 

gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 3/16 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych 
w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych. Uchwała Nr XV/355/16 stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

4/16 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością 

Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława 
Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 4/16 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej 
w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę 
nr ewid. 99/4 z obr. 4010. Uchwała Nr XV/356/16 stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

6/16 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
w uchwale Rady Miasta Szczecin 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rewitalizacji złożyła deklarację że w najbliższej przyszłości zajmie się 
projektem uchwały, który jednoznacznie będzie precyzował różnego rodzaju 
wątpliwości wnoszone przez mieszkańców. Rzeczywiście interpretacja firmy 
zajmującej się wywozem nieczystości jest różna. Uchwała jest dobrze sporządzona, 
jednak niektóre zapisy należałoby jednoznacznie określić, wyjaśnić i sprecyzować. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dąbrowski – poinformował, że procedując przedmiotowy projekt uchwały radni 
otrzymali informację o opinii prawnej, z którą radny osobiście się nie zgadza. 
Ustawa dotyczy platformy porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a firmą, 
która wywozi odpady. Ustawa nie daje delegacji gminie do tego, żeby narzucać 
dodatkowe obowiązki na właścicieli nieruchomości. Określenie "współpraca", które 
zostało w uchwale użyte jest jak najbardziej adekwatne. Trzeba jednak przyjrzeć się 
temu, że odpady komunalne nieruchomości wielomieszkaniowych są zabierane na 
ogół 2 razy w tygodniu. Do tego dochodzą pojemniki na surowce wtórne, które nie 
są odbierane w tych samych dniach, i tak robi się 5 dni, kiedy dana nieruchomość 
powinna być otwarta. Współpracy z firmami wywożącymi śmieci nie ma. Radny 
uznał, że skarżący ma rację i Rada Miasta powinna się tym tematem zająć, 
ponieważ temat wymaga doprecyzowania. Radny zapowiedział, że w związku 
z powyższym będzie głosował przeciw tej uchwale.   
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 6/16 
 
za – 16  przeciw - 3  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta 
Szczecin. Uchwała Nr XV/357/16 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

7/16 – zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin a Gminą Kołbaskowo 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 7/16 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą 
Kołbaskowo. Uchwała Nr XV/358/16 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

8/16 – określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta 
Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu 

Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. Autopoprawka 
do projektu uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 8/16 z autopoprawką 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie 
z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej. 
Uchwała Nr XV/359/16 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
9/16 – przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin 

na lata 2016-2018” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 9/16 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Program 
rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2018”. Uchwała 
Nr XV/360/16 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad ogłosił 20 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie: 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

10/16 – określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
B. Baran - poinformował, że na przed chwilą odbytym posiedzeniu, Komisja 
Edukacji zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 10/16 z autopoprawką 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała Nr XV/361/16 stanowi 
załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

11/16 – ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 11/16 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Uchwała Nr XV/362/16 stanowi 
załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

12/16 – zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów 
Artystycznych  Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 12/16 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych  Miasta 
Szczecin oraz ustalania ich wysokości. Uchwała Nr XV/363/16 stanowi załącznik 
nr 43 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

13/16 – wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: 
Związek Miast Polskich 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący obrad poinformował, iż radni drogą mailową otrzymali pismo 
Związku Miast Polskich kierowane do Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta - 
załącznik nr 45 do protokołu 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski - poinformował, że Związek Miast Polskich tworzy podkomisje. Kwoty 
i koszty, o których powiedział Sekretarz Miasta, na to składa się wkład 100.000 zł 
ale także wydatki, które trzeba ponieść delegując radnego. Rocznie jest to kwota ok. 
200.000 zł. Radny zwrócił uwagę, że każda gmina ma jeden głos niezależnie od tego 
jak dużą dana gmina jest. Ocenił spotkania w ramach Związku Miast Polskich 
bardziej jako kurtuazyjne niż twórcze.  
 
R. Słoka – Sekretarz Miasta poinformował, że suma wszystkich składek kształtuje 
się w kwocie ok. 750.000 zł. Tylko Związek Miast Polskich, jeszcze przed 
udzieleniem Szczecinowi 10% bonifikaty pobierał 124.000 zł  
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W. Dorżynkiewicz - zapytał, czy jednak nie warto pozostać w tych związkach aby 
głos samorządowy był bardziej słyszalny i lobbować za tym by samorządy nie były 
karane za to co wprowadza obecny rząd?  
 
R. Słoka – Sekretarz Miasta stwierdził, że forum Unii Metropolii Polskich jest 
wystarczające, aby problemy samorządowe Szczecina przedstawiać.  
 
M. Duklanowski – uznał, że jego zdaniem nic nie przemawia za tym aby utrzymać 
członkostwo w Związku Miast Polskich. Poinformował, że osoby które uczestniczyły 
w tych spotkaniach, byli to raczej dyrektorzy wydziałów, czasami zastępcy 
prezydentów, burmistrzów, wójtów. Spotkania nie miały żadnego sensu, ponieważ 
dyskusje dotyczyły tego jak głęboko kopie się rowy i jakiej średnicy umieszczać 
w nich rury, po to żeby odprowadzać kanalizację. Zdecydowanie opowiedział się za 
wystąpieniem ze Związku.  
 
W. Dąbrowski – stwierdził, iż przyjmuje argumenty przytoczone przez radnego 
M. Duklanowskiego jednak w Związku Miast Polskich jesteśmy dużym miastem, 
które powinno nadawać jakiś ton i traktować to forum jako możliwość promocji 
Szczecina. W Unii Metropolii Polskich jesteśmy mało liczącym się miastem. Radny 
zwrócił się do Sekretarza o przedstawienie także informacji jakie korzyści Miasto 
czerpie z członkostwa w Unii.  
 
P. Bartnik - stwierdził, iż to że aktywność Szczecina była niewielka to wina samego 
Szczecina. Reprezentacja Miasta w Związku to byli radni a jednak dużo lepiej jest, 
jeżeli są to burmistrzowie lub prezydenci. Radny powołując się na pismo przesłane 
przez Prezesa Związku uznał, że dowodzi ono dużego wpływu Związku na to co 
dzieje się w kraju.  
 
R. Niburski – zdecydowanie po udziale w komisjach uznaje, że tkwienie w tym 
Związku nie ma sensu, ponieważ problemy poruszane podczas spotkań nie mają 
najmniejszego znaczenia a wysyłanie przedstawicieli Szczecina na jakieś kółka 
dyskusyjne zdecydowanie mija się z celem. Utrzymywanie udziału w Związku radny 
uznał za stratę pieniędzy. Przyznał, że ustawy są procedowane przez Związek, 
jednak jakość tego procedowania pozostawia wiele do życzenia, ponieważ członkowie 
zapoznawani są z już przygotowanymi decyzjami. Radny uznał takie postępowanie 
za stawianie przedstawicieli miast przed faktami dokonanymi. Stwierdził, że 
pieniądze wydawane w ramach Związku można zdecydowanie lepiej spożytkować.  
 
M. Duklanowski – zwrócił uwagę, że Szczecina nie ma we władzach Związku Miast 
Polskich, a składa się na nie aż 30 osób, natomiast w Unii Metropolii Polskich 
Prezydent Piotr Krzystek pełni funkcję Sekretarza Zarządu, zupełnie inna rola, 
zupełnie inna waga. Powołując się na treść pisma, skierowanego przez Prezesa 
Związku Miast Polskich, zwrócił uwagę, że główną korzyść z uczestnictwa Szczecina 
w Związku ma sam Związek, który pobiera składkę członkowską.  
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta uznał, że źle się zadzieje jeżeli w całej 
dyskusji będziemy tyko krytykować tą organizację, bo jest to bardzo ważna 
organizacja z ogromnym dorobkiem. Chodzi bardziej o to, aby w tych trudnych 
czasach dokonać właściwych wyborów, jeżeli chodzi o aktywność na różnych 
polach. Uznał, że oceniając możliwości Szczecina w zakresie lobbingu, bardziej 
sprofilowaną wydaje się być zdecydowanie Unia Metropolii Polskich. Rzeczywiście 
zakresy działań tych organizacji są dość zbliżone. Prezydent podkreślił, że w Unii 
Metropolii Polskich te interesy miast są bardziej zbieżne i nie ma to związku 
z zasiadaniem we władzach organizacji, ponieważ często Szczecin ustępuje to 
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miejsce innym miastom, szczególnie jeżeli w danej organizacji czuje się silnie 
umocowane np. w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 13/16 
 
za – 15  przeciw - 5  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia 
Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast Polskich. 
Uchwała Nr XV/364/16 stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

14/16 – wystąpienia Miasta Szczecin z Union of the Baltic Cities (Związek 
Miast Bałtyckich) 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Patrycjusz Ceran - Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto 
Szczecin. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
U. Pańka - zapytała, czy w dobie XXI wieku nie można by wykorzystywać 
dobrodziejstw nowoczesnej technologii i organizować telekonferencji? 
 
Ł. Tyszler – stwierdził, że w przypadku Związku Miast Bałtyckich jest to organizacja 
bardziej prestiżowa i 4 tys. euro to nie jest jakiś wielki koszt. Z drugiej strony na 
podstawie tych spotkań były budowane działania kuluarowe. Uznał, że podano zbyt 
mało argumentów, aby tak łatwo opuścić gremium, które jest jednak 
międzynarodowym gremium. Może należy zintensyfikować prace. 
 
U. Pańka - zapytała, kto ewentualnie będzie teraz reprezentował Miasto w Związku 
Miast Bałtyckich? 
 
P. Ceran – Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin 
poinformował, że do tej pory Miasto było reprezentowane w 3 komisjach: w Komisji 
Zdrowia gdzie przedstawicielem był radny Tomasz Grodzki, w Komisji Smart Cities 
gdzie przedstawicielem była urzędniczka Pani Ewa Kuriata i w Komisji dot. 
planowania przestrzennego gdzie przedstawicielem był pracownik BPPM. W tej 
chwili reprezentanci nie zostali wybrani w związku z przedłożeniem omawianego 
projektu uchwały. 
 
M. Duklanowski - zawnioskował o rozważenie przez Prezydenta Miasta podjęcia 
rozmów z posłem Sławomirem Nitrasem o reprezentowaniu miasta w Związku Miast 
Bałtyckich. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 14/16 
 
za – 14  przeciw - 9  wstrzym. – 3 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia 
Miasta Szczecin z Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich). Uchwała 
Nr XV/365/16 stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie: 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

16/16 – zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 16/16 
 
za – 16  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej. Uchwała Nr XV/366/16 stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

17/16 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 17/16 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. 
Uchwała Nr XV/367/16 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

18/16 – stanowiska Rady Miasta Szczecin dotyczącego opracowania 
Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 18/16 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stanowiska 
Rady Miasta Szczecin dotyczącego opracowania Regulaminu Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Uchwała Nr XV/368/16 stanowi załącznik nr 55 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

19/16 – skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta oraz 
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 19/16 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi na sposób 
załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta oraz Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego. Uchwała Nr XV/369/16 stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

20/16 – skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 20/16 
 
za – 23  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działania Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr XV/370/16 stanowi załącznik nr 
59 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

22/16 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Brdowska) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 22/16 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Brdowska). Uchwała Nr XV/371/16 stanowi 
załącznik nr 61 do protokołu. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad  
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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 62 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 63 do 

protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Przewodniczący obrad w imieniu Rady Miasta przekazał podziękowania, życzenia 
oraz kwiaty na ręce Anny Bartczak Dyrektor Biura Rady Miasta, podziękowania za 
długoletnią pracę w związku z odejściem na emeryturę.  
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad: 
 

10. Zamknięcie obrad. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad XV sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka XV zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Łukasz Tyszler 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 


