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Protokół  Nr  XLV/18
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  30  października  2018  r.
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1)

Początek obrad w dniu 30 października 2018 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 16.00

W dniu 30 października 2018 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni:
1. Małgorzata Jacyna-Witt

Ponadto w sesji udział wzięli:
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu,
- Dyrektorzy Urzędu Miejskiego – lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu,
- przewodniczący rad osiedlowych – lista obecności stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu,
- Dyrektorzy/Kierownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych - lista obecności 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

S. Biernat – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną XLV zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów.

Następnie Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdziła, że na sali jest obecnych 30 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XLV zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin 
odbytej w dniu 11 września 2018 r.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie:
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za – 27 przeciw – 0 wstrzym. – 1

W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:

3. Wystąpienie Prezydenta Miasta.

Piotr Krzystek – Prezydent Miasta podsumował kończącą się VII kadencję.
Podziękował za wspólnie spędzone lata, za 45 sesji, ponad 1000 uchwał, 3000 
zapytań i interpelacji i ponad 200 spotkań z klubami radnych. Stwierdził, że gdy 
popatrzy się na Szczecin sprzed czterech lat i dziś, to widać dobrą zmianę, która 
powoduje, że Szczecin jest bardziej przyjazny dla mieszkańców, że coraz więcej 
projektów i pomysłów jest realizowanych i może wspólnie cieszyć. To dzięki 
uchwałom, które zapadały i dzięki kolejnym budżetom miasta Szczecina, które 
przewidywały różne ważne dla mieszkańców zadania. I za to Prezydent podziękował. 
Cieszy się z tego, że udało się wprowadzić wiele elementów koncyliacyjnych również 
w radzie, jak choćby rotacyjność przewodniczących. Za nami wiele ważnych 
projektów: Łasztownia, która się zmienia cały czas, szykują się do kolejnych 
wielkich inwestycji drogowych, takich jak przebudowa układu wokół szczecińskiego 
portu, czy węzeł Podjuchy, węzeł Łękno. To tylko niektóre zadania bardzo ważne dla 
rozwoju Szczecina. Bardzo podziękował za dwa ważne projekty związane z 
utworzeniem spółek, które będą budowały zarówno stadion piłkarski, jak i Fabrykę 
Wody - nową Gontynkę. To są istotne kroki do przodu, po to żeby te niełatwe 
inwestycje można było realizować. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i Prezydent 
myśli, że będzie się z nimi mierzyła nowa rada miasta.
Prezydent pogratulował wszystkim, którzy uzyskali ponowny mandat radnego. 
Podziękował wszystkim radnym, którzy kończą swoją pracę i wierzy, że będą oni 
nadał zaangażowani w sprawy miasta, w rozwiązywanie naszych problemów, być 
może w innych miejscach, ale z całą pewnością dalej będą wkładali dużo serca w to 
żeby Szczecin cały czas się zmieniał.

S. Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała ile spotkań odbyły 
poszczególne komisje Rady Miasta:

- Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska -
138 posiedzeń,

- Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa - 142 posiedzenia,
- Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności - 99 posiedzeń,
- Komisja ds. Inicjatyw Społecznych - 96 posiedzeń,
- Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej - 94 posiedzenia,
- Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej - 131 posiedzeń,
- Komisja ds. Sportu - 85 posiedzeń,
- Komisja ds. Budżetu i Finansów - 141 posiedzeń,
- Komisja ds. Kultury - 123 posiedzenia,
- Komisja ds. Edukacji - 119 posiedzeń,
- Komisja ds. Rewizyjna - 59 posiedzeń,
- Miejska ds. Komisja Wyborcza - 56 posiedzeń.

Łącznie odbyły się 1283 posiedzenia komisji Rady Miasta. Rada Miasta odbyła 44 
zwyczajne sesje, 5 nadzwyczajnych i 6 uroczystych. Odbyły się 53 posiedzenia 
Prezydium Rady Miasta. Rada Miasta rozpatrzyła 168 skarg w zakresie swoich 
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kompetencji. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za współpracę i złożyła 
gratulacje nowo wybranym radnym.

P. Bartnik - Przewodniczący klubu radnych PO w imieniu klubu podziękował 
wszystkim za współpracę i pogratulował nowo wybranym radnym.

M. Kopeć - Przewodniczący klubu radnych PiS w imieniu klubu również 
podziękował wszystkim za współpracę i pogratulował nowo wybranym radnym.
Zgłosił wniosek o 10 minut przerwy.

W. Dzikowski - Przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni w imieniu klubu również 
podziękował wszystkim za współpracę i pogratulował nowo wybranym radnym.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad ogłosiła 10 minut przerwy.

Po przerwie:

Przewodniczący Rady Osiedla Pogodno w imieniu wszystkich rad osiedlowych 
podziękował radnym za współpracę i poprosił przyszłych radnych aby pamiętali o 
radach osiedli.

Następnie, z okazji Święta Niepodległości, wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
Nr 14 w Szczecinie.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu):

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 262/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Jodłowa” w Szczecinie

za – 22 przeciw - 1 wstrzym. – 0

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

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 263/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto 
Szczecin do realizacji projektu pn. "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich 
w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych"

za – 27 przeciw - 0 wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do 
porządku obrad.
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Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 264/18 w sprawie 
likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Opolska)

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 0

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

Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 267/18 zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w  Szczecinie 
(ul. Cynkowa)

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 0

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

Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 265/18 
w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta i działania Dyrektora 
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

za – 25 przeciw - 0 wstrzym. – 0

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

Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 266/18 
w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia 
wniosku

za – 26 przeciw - 0 wstrzym. – 0

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

Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 268/18 
w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin

za – 26 przeciw - 0 wstrzym. – 0

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

Wniosek Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 269/18 w sprawie określenia kierunków działania
Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
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warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały nie został wprowadzony 
do porządku obrad.

Wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
nr 270/18 zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych 
i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

za – 17 przeciw - 2 wstrzym. – 2

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

M. Duklanowski - w imieniu klubu radnych PiS zgłosił wniosek o reasumpcję 
głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 
269/18 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w 
zakresie opracowania uchwały ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw

A. Jarosz-Walas - radca prawny poinformowała, że Statut mówi o dwóch 
przypadkach reasumpcji czyli wtedy kiedy jest stwierdzona nieprawidłowość przy 
ustaleniu wyników głosowania albo kiedy błędnie lub niezrozumiale przedstawiono 
przedmiot głosowania.

M. Kopeć - Przewodniczący klubu radnych PiS ponowił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały nr 269/18 w sprawie określenia kierunków 
działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

W. Dzikowski – w imieniu klubu radnych Bezpartyjni zgłosił wniosek o 10 min 
przerwy.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę do godz. 11.20.

Po przerwie:

Klub radnych PiS wycofał projekt uchwały nr 269/18 w sprawie określenia 
kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
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godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.

W związku z zakończeniem inicjatywy uchwałodawczej Prezydent Miasta 
wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 207/18 w sprawie 
pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku 
obrad.

Wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
nr 271/18 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta 
Szczecin w zakresie opracowania uchwały ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród 
i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw

P. Bartnik - chciałby aby ktoś przedstawił projekt uchwały.

U. Pańka - poinformowała, że składała interpelację w tej sprawie i otrzymała 
odpowiedź, że nie można tego wprowadzić.

M. Kopeć - stwierdził, że ta kwestia ma swoją długą historię. Na sesji w dniu 5 lipca 
ta decyzja została podjęta. Tego typu uchwała musi być uzgodniona ze związkami 
zawodowymi i dlatego jej formuła jest inna. Jest to tylko zwrócenie się do Pana 
Prezydenta o rozważenie możliwości przywrócenia stanu sprzed uchwały z 5 lipca 
2018 r.

W. Dzikowski – Przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni zgłosił wniosek o 10 
minut przerwy.

S. Biernat - Przewodnicząca ogłosiła 10 min przerwy do godz. 11.40.

Po przerwie:

S. Biernat - przypomniała, że przed przerwą wpłyną wniosek o poszerzenie 
porządku obrad o projekt uchwały nr 271/18 w sprawie określenia kierunków 
działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

M. Bagiński – proponując aby zajęła się tym nowa rada miasta zgłosił wniosek 
przeciwny.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek grupy radnych o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 271/18
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za – 11 przeciw - 7 wstrzym. – 3

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały nie został wprowadzony 
do porządku obrad.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XLV zwyczajnej sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej 

w dniu 11 września 2018 r.
3. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Informacja na temat dodatków funkcyjnych za wychowawstwo w przedszkolach.
6. Informacja na temat podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych 

w szczecińskiej oświacie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 241/18 - opracowania projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie 
przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin,

- 242/18 - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie,

- 243/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Małej Łąki),
- 244/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wędrowna),
- 245/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wyjątkowa),
- 246/18 - zmiany uchwały nr XXXVII/1091/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 

30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków,

- 247/18 - zmiany uchwały nr XLII/1207/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 
26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków,

- 248/18 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie,

- 249/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie,

- 250/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno -
Reymonta” w Szczecinie,

- 251/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie,

- 252/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu 
Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dostosowanie kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie do potrzeb rynku 
pracy poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z otoczenia społeczno-
gospodarczego",

- 253/18 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin –
Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII 
EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 
dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 
w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18,

- 254/18 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą 
uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2019 r.,

- 255/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej 
pieczy zastępczej w Szczecinie,

- 256/18 - wyrażenia zgody na zbycie aktywu  trwałego  przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,

- 257/18 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za 
dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury 
portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej,

- 258/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego 
w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,

- 259/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących 
przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie,

- 260/18 - ustalenia na rok 2019 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku 
wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

- 261/18 - nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie, 
ul. Strzałowska 27 A,

- 262/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Świerczewo - Jodłowa” w Szczecinie,

- 263/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji 
projektu pn. "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie 
warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych",

- 264/18 - likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Opolska),
- 265/18 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta i działania Dyrektora 

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
- 266/18 - skargi na Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku.
- 267/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom 

w Szczecinie (ul. Cynkowa),
- 268/18 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,

- 270/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia 
osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz 
zasad taryfowych.

9. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
10. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta w kadencji 2014-2018.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.
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Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad:

5. Informacja na temat dodatków funkcyjnych za wychowawstwo 
w przedszkolach.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Panią Ewę Butnik.

Ewa Butnik - wystąpienie na piśmie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

M. Świerczek - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie poparła 
wypowiedź przedmówczyni. Poinformowała, że 4 września wysłała pismo do 
Prezydenta Miasta Szczecin, w którym prosiła o rozważenie możliwości przywrócenia 
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, przedstawiła 
tam argumenty i dostała odpowiedź podpisaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta -
Krzysztofa Soskę. W tej odpowiedzi nie znalazła odpowiedzi na zadane pytania. 
Natomiast przeczytała wszystko to czym mamino ich w czasie negocjacji, a więc, że 
nie można, że to jest nieprawne, że gmina nie może złamać prawa, nie może tego 
dodatku ująć w uchwale ponieważ Wojewoda taką uchwałę unieważni. To prawda, 
że związki zawodowe podpisały projekt uchwały, ale podpisały dlatego, że zostały 
wprowadzone w błąd przez urzędników magistratu. Szczecin jest chyba jedyną 
gminą tak praworządną gdyż wszystkie gminy ościenne wypłacają dodatki 
motywacyjne dla nauczycieli przedszkoli. Zwróciła się do Prezydenta aby naprawił, 
to co zepsuły związki zawodowe, które zostały wprowadzone w błąd. Do radnych 
zwróciła się o to aby przekonali Prezydenta aby wprowadził swoim zarządzeniem 
dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała, że zagadnienia dotyczące 
wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków dla nauczycieli uregulowane zostały w 
art. 30 ustawy Karta Nauczyciela. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy. Ponadto, zgodnie z zapisem art. 30 ust. 5 
ustawy Karta nauczyciela minister właściwy do spraw oświaty i wychowania został 
zobowiązany do powołania konkretnego katalogu tychże dodatków. Zgodnie z art. 30 
ust. 5 pkt 3 minister zobowiązany jest do określenia w formie rozporządzenia 
wykazu stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do 
dodatku funkcyjnego. Wykaz ten został zgodnie z delegacją ustawy określony w 
rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy. Zgodnie z § 5 cytowanego rozporządzenia do uzyskania dodatku 
funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: stanowisko 
dyrektora/wicedyrektora/inne stanowiska kierownicze; sprawowanie funkcji 
wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, opiekuna stażu. Oznacza to, że do 
dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono dodatkową 
funkcję bądź stanowisko i może to być powierzenie stanowiska dyrektora bądź 
wicedyrektora, bądź powierzenie sprawowania funkcji wychowawcy klasy czy też 
doradcy metodycznego albo opiekuna stażu. Wysokość dodatków uregulowana jest 
również w artykule 30 ust. 2 Karty nauczyciela i zależy odpowiednio od: okresu 
zatrudnienia (dotyczy to dodatku za wysługę lat), jakości świadczonej pracy (dot. 
dodatku motywacyjnego), powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji (dot. 
dodatków funkcyjnych), a więc dodatek funkcyjny w przypadku powierzenia 
stanowiska lub sprawowanej funkcji. Powyższe oznacza, iż zrealizowane w 
rozporządzeniu z 31 stycznia prawo ministra do sformułowania określonego wykazu 
stanowisk i funkcji jest ograniczone zakresem upoważnienia i dotyczy zgodnie z art. 
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30 ust 2 Karty Nauczyciela wyłącznie stanowisk i funkcji dodatkowych pracownika 
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela. Wszyscy są zatrudnieni na stanowisku 
nauczyciela, a dodatek funkcyjny dotyczy funkcji dodatkowych sprawowanych przez 
tych nauczycieli, a więc dodatek za wychowawstwo wynika z pełnienia dodatkowej 
funkcji wychowawcy przez osobę będącą jednocześnie nauczycielem. Dodatek 
przysługuje wyłącznie przez okres sprawowania funkcji czyli od momentu 
powierzenia, a prawo do omawianego dodatku powstaje w pierwszym dniu miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaczął sprawować funkcję lub 
objął stanowisko, a więc w momencie formalnego powierzenia mu tej funkcji. 
Powierzenie funkcji odbywa się w trybie art. 70 ustawy Prawo oświatowe, wcześniej
ustawie o systemie oświaty również analogiczny zapis istniał zgodnie, z którym rada 
pedagogiczna opiniuje propozycję dyrektora szkoły lub placówki w sprawach 
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego 
oraz opiniuje przydział dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. Na mocy przywołanych przepisów dodatek za wychowawstwo 
związany jest z powierzeniem dodatkowej funkcji oraz wynika z realizacji 
dodatkowych zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku nauczyciela. Oznacza 
to wyraźne rozgraniczenie funkcji nauczyciela otrzymującego wynagrodzenie 
zasadnicze i dodatkowo powierzonej funkcji wychowawcy klasy, któremu z racji 
wykonywania dodatkowych czynności wykraczających poza pełnienie funkcji 
nauczyciela przysługuje dodatek funkcyjny za sprawowanie funkcji wychowawcy 
klasy. Potwierdzenie tego faktu odzwierciedlają zapisy ustawy Prawo oświatowe 
wcześniej zawarte również w rozporządzeniu o ramowych statutach. Rozporządzenia 
o ramowych statutach szkół i rozporządzenie o ramowych statutach przedszkoli 
zostały wpisane do ustawy Prawo oświatowe, a więc jako zapis ustawy mają jeszcze 
wyższą rangę. Art. 96 ustawy Prawo oświatowe brzmi: "1. Podstawową jednostką 
organizacyjną szkoły jest oddział. 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel 
wychowawca." - dotyczy to szkoły. Analogiczny artykuł dotyczący przedszkoli brzmi: 
"Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział." Nie ma w tym 
artykule punktu mówiącego o tym, że oddziałem opiekuje się nauczyciel
wychowawca. Ponadto w odniesieniu do szkół art. 98 wymienia "Statut szkoły 
zawiera w szczególności zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i 
nauczyciela bibliotekarza oraz innych pracowników szkoły.". W ustawie Prawo 
oświatowe zapis dotyczący statutów przedszkola brzmi: "Statut przedszkola zawiera 
w szczególności: zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników", nie ma 
fragmentu "w tym nauczyciela wychowawcy". Zapis ten oznacza, że w szkole 
oddziałem opiekuje się nie dowolny nauczyciel spośród prowadzących zajęcia z 
danym oddziałem, ale nauczyciel wychowawca. Opieka nad klasą jest dodatkowym 
zadaniem nauczyciela, stanowi sprawowanie dodatkowej funkcji, a nie treścią jego 
stosunku pracy określonego zakresem zadań i podstawowych obowiązków na 
stanowisku nauczyciela. Oprócz sprawowanej opieki nad oddziałem w szkole 
realizuje on również zajęcia dydaktyczne w tej klasie oraz w innych klasach w 
szkole. Szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego 
oraz za warunki pracy zgodnie z ustawą Karta nauczyciela określa organ 
prowadzący szkołę na podstawie art. 30 ust. 6 "Organ prowadzący będący jednostką 
samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli wysokość stawek dodatków oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków". Szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków nauczycielom pozostają w kompetencjach organu 
prowadzącego. Jednakże pod rygorem nieważności uchwała nie może być podjęta z 
pominięciem trybu uzgodnień ze związkami zawodowymi. Tryb ten określa zapis art. 
30 ust. 6a Karty nauczyciela w brzmieniu "Regulamin podlega uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli". W rozstrzygnięciu nadzorczym z 
kwietnia 2015 roku Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały 
Rady Miejskiej w Gryficach ze względu na pominięcie właśnie tego trybu uzgodnień. 
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W uzasadnieniu cytowanego rozstrzygnięcia nadzorczego napisano: "termin podlega 
uzgodnieniu, zawarty w art. 30 ust 6 Karty nauczyciela należy rozumieć jako 
obowiązek uzyskania opinii i wymiany poglądów wszystkich związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli na danym obszarze pozostając jednocześnie w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurze wskazanej w art. 30 ust. 6a 
Karty nauczyciela podlegają wszelkie zmiany jakie rada zamierza wprowadzić do 
regulaminu już obowiązującego. Od zasady poddania uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi regulaminu wynagradzania nauczycieli jako aktu prawa miejscowego 
przepisy nie przewidują żadnego wyjątku. Mając na uwadze konieczność 
zachowania trybu uzgodnień ze związkami zawodowymi powołano Zespół złożony z 
przedstawicieli Wydziału Oświaty (5 członków) oraz jednego przedstawiciela Biura 
Prawnego Urzędu Miasta. Zadaniem Zespołu było prowadzenie uzgodnień ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli placówek oświatowo-
wychowawczych Gminy Miasta Szczecin w celu przygotowania projektu regulaminu 
określającego składniki wynagradzania nauczycieli. Do uzgodnień zaproszeni zostali 
przedstawiciele wszystkich związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 
działających na terenie Szczecina. W pracach zespołu brały udział cztery 
organizacje związkowe. W obradach uczestniczył także radca prawny reprezentujący 
stronę związkową. Uzgodnienia trwały od 14 września 2017 r. do 8 maja 2018 r. i 
zostały zakończone podpisaniem protokołu uzgodnień w dniu 12 czerwca 2018 r. 
Wynikiem prac zespołu było opracowanie regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw. Analizując piśmiennictwo i orzecznictwo w sprawie zasadności i 
zgodności z prawem przyznania dodatku za wychowawstwo nauczycielom 
przedszkola należy przyjąć, że w tej sprawie istnieje spór prawny w postaci różnych 
interpretacji zapisów ustawy. To orzecznictwo i piśmiennictwo jest różne. Są wyroki, 
które twierdzą, że należy się i są również wyroki takie, które stwierdzają, że się nie 
należy. Zacytowała dwa wzajemnie sprzeczne. Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 12 marca 2018 roku: "Katalog podmiotów uprawnionych do 
dodatku funkcyjnego jest kompletny i nie może podlegać rozszerzeniu skoro 
uzyskanie dodatku funkcyjnego uzależnione jest m.in. od sprawowania funkcji 
wychowawcy klasy, to tylko nauczyciel wykonujący dodatkową poza nauczaniem 
określonego przedmiotu funkcję wychowawcy ma prawo otrzymać dodatek 
funkcyjny. W przedszkolach nauczyciel wykonuje pracę wychowawczą, dydaktyczną 
i opiekuńczą łącznie w ramach jednego oddziału przedszkolnego. Poszczególne 
oddziały mogą być powierzone opiece jednego lub dwóch nauczycieli. Charakter 
wykonywanych przez nauczyciela przedszkolnego czynności wskazuje na to, że 
czynności te stanowią całość nierozerwalną i sprowadzają się do czynności 
wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych i nie można uznać, że wykonuje on poza 
tymi czynnościami dodatkowo inne". W tym samym roku, 8 lipca, Naczelny Sąd 
Administracyjny podjął uchwałę, w której stwierdza: "określenie wychowawca klasy 
użyte w § 5 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 roku obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono 
sprawowanie opieki nad oddziałem (klasą) w szkole, jak i nauczyciela, któremu 
powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu". Tak 
więc są dwa orzeczenia całkowicie ze sobą sprzeczne. Odnośnie uchwały, którą 
podjął Naczelny Sąd Administracyjny Pani Dyrektor przytoczyła jeszcze art. 87 
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o sądzie najwyższym, która mówi, że uchwały 
pełnego składu sądu najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby z 
chwilą ich podjęcia uzyskują moc zasad prawnych. Skład siedmiu sędziów może 
postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej. Cytowana uchwała była 
podjęta w składzie trzech sędziów. Ponadto aby uchwała taka miała moc zasady 
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prawnej musi być wpisana do Księgi Zasad Prawnych, które wówczas wiążą składy 
Sądu Najwyższego w innych sprawach. Ta uchwała do takiej księgi nie została 
wpisana, w związku z tym nie stanowi prawa i jest jednostkowym wyrokiem tak jak 
poprzedni wyrok, który przesądzał zupełnie inaczej. Ze względu na taki spór prawny 
podjęto decyzję żeby sięgnąć do odpowiedzi na interpelację poselską. Należy 
wyraźnie jednak zaznaczyć, że zarówno oba wyroki, jak i interpretacja Ministra 
Obrony Narodowej pochodzą sprzed conajmniej 10 lat. To są interpretacje z roku 
2008 i wcześniejsze. Jednakże przywołane wcześniej przepisy prawa zachowały 
prawomocność. W niektórych przypadkach, w wyniku reformy edukacji i powołania 
nowej ustawy Prawo oświatowe zostały do niej przeniesione we wcześniejszym 
brzmieniu. Pani Dyrektor przeczytała cytat z odpowiedzi Sekretarza stanu w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej z upoważnienia Ministra w formie odpowiedzi na 
interpelację poselską z 25 kwietnia 2008 r. "Dokonując wykładni celościowej tych 
przepisów należy zauważyć, iż dodatki funkcyjne mają gratyfikować dodatkowy 
nakład pracy związany z wykonywaniem określonej dodatkowej funkcji, a tym 
samym nie mogą one łączyć się z pracą w przedszkolu gdyż zajęcia wychowawcze, 
opiekuńcze realizowane przez nauczycieli przedszkoli nie mają charakteru zajęć 
dodatkowych ponieważ odzwierciedlają treść i charakter zadań i obowiązków 
związanych z zatrudnieniem w przedszkolu w odróżnieniu od zatrudnienia w szkole
gdzie zadania i obowiązki związane z wykonywaniem funkcji wychowawcy klasy 
mają charakter dodatkowy w stosunku do zadań i obowiązków wynikających z 
zatrudnienia na stanowisku nauczyciela realizującego określony program nauczania. 
Zatem w obecnie obowiązującym systemie prawnym wykluczenie niektórych 
nauczycieli z prawa do dodatku funkcyjnego nie następuje w związku z 
zatrudnieniem w jakimkolwiek typie szkoły czy na jakimkolwiek stanowisku, ale w 
związku z faktem wykonywania dodatkowych zajęć lub też ich niewykonywania. 
Dodatek za wychowawstwo klasy, to dodatek funkcyjny.". Niemal identyczna w 
treści jest również wcześniejsza zaledwie o miesiąc odpowiedź Sekretarza Stanu z 
upoważnienia Ministra, również na interpelację poselską. Problem dodatków za 
wychowawstwo podnoszony był również w odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej 
na pisma Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawach płacowych. W 
odpowiedzi ministra czytamy: "Odnosząc się do przywołanej w jednym z pism Pana 
Prezesa opinii prawnej należy stwierdzić, iż nie dotyczy ona samego uprawnienia do 
dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli, ale koncentruje się na 
zdefiniowaniu pojęcia "klasa", które świadomie użyto w rozporządzeniu płacowym z 
2005 r., aby kwestia dodatku funkcyjnego nie niosła wątpliwości.". Odpowiedź 
Ministra na pismo Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego "Gdyby jednak 
wykorzystując wykładnię literalną dodatku funkcyjnego za wychowawstwo odnieść 
ją do nauczycieli przedszkoli i uznać, że dodatek za wychowawstwo przysługuje nie 
tak jak to jest w wyżej wymienionych przepisach za pełnienie powierzonego 
stanowiska lub za sprawowanie funkcji, a za wychowywanie dzieci w przedszkolu,
to trzeba wskazać, iż w efekcie takiego rozstrzygnięcia powstałaby sytuacja, iż to 
wszyscy nauczyciele przedszkola byliby do niego uprawnieni. Wówczas taki dodatek 
nie spełniałby ustawowych warunków jego przyznawania, a stałby się w istocie 
podwyższeniem płacy zasadniczej dla wybranej grupy nauczycieli. Uprawnieni 
bowiem do niego byliby tylko niektórzy nauczyciele w szkołach, mianowicie 
wychowawcy klas, którym taką funkcję powierzono oraz wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w przedszkolach.".Zwróciła uwagę na to co było wcześniej powiedziane, 
że w cytowanym przez Panią nauczycielkę przepisie była mowa o tym, że dyrektor 
powierza opiece oddział w przedszkolu jednej lub dwóm paniom nauczycielkom. 
Natomiast w przypadku dodatku funkcyjnego mowa jest o powierzeniu funkcji 
wychowawcy. Jeśli chodzi o ościenne jednostki, to widać w tych uchwałach, że był 
to również trudny problem do rozstrzygnięcia i w jednej z uchwał znajduje się zapis, 
zdaniem Pani Dyrektor, bardzo dziwny ponieważ, ze względu na fakt, że oddział 
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przedszkolny czy oddział rocznego przygotowania przedszkolnego powierzony jest 
dwóm nauczycielkom Rada tamtej gminy postanowiła, że będzie on dzielony po 50% 
między obie panie, bo trudno wskazać, która wtedy pełni funkcję wychowawcy. Jeśli 
chodzi o wypowiedź Pani Prezes ZNP o braku odpowiedzi w odpowiedzi, którą 
otrzymała, to zwróciła uwagę na to, że nie można przywrócić dodatku decyzją rady 
miasta, a tym bardziej decyzją samego Prezydenta ani wprowadzić jakiejkolwiek 
korekty do uzgodnienia tego regulaminu ponieważ z pominięciem trybu uzgodnień 
będzie to uchwała nieważna. Wszelkie zmiany muszą być wprowadzane również z 
zachowaniem trybu uzgodnień. Ponadto w orzecznictwie znajduje się również 
informacja taka, że tryb uzgodnień był wpisany do ustawy po to żeby związki 
zawodowe współtworzyły ten regulamin, a nie tylko opiniowały. Podkreśliła również, 
że Wojewoda nie zakwestionował uchwały w takim brzmieniu jaka została podjęta 
przez Radę Miasta. Natomiast gdyby pominięcie dodatku za wychowawstwo w 
przedszkolu było naruszeniem prawa byłaby wtedy taka uchwała unieważniona. 
Podobnie unieważnił Wojewoda uchwałę, w której pominięto dodatek dla opiekuna 
stażu. Wyjaśniła, że tryb uzgodnień ze związkami zawodowymi trwał 9 miesięcy. Po 
każdym spotkaniu następowała analiza dokumentów przez obie strony, zarówno 
przez pracowników Wydziału Oświaty i Biuro Prawne jak i przez związki zawodowe, 
które konsultowały ze swoimi członkami oraz z prawnikami. Przypomniała, że w 
uzgodnieniach brał udział również prawnik jednego ze związków zawodowych.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad:

6. Informacja na temat podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych 
w szczecińskiej oświacie.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Krzysztofa Soskę -
Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin.

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że regulacje wynagrodzeń dla 
pracowników niepedagogicznych, w odróżnieniu od regulacji wynagrodzeń 
nauczycieli, które są zgodne z Kartą Nauczyciela i podlegają regulacjom 
ogólnokrajowym. W Szczecinie podjęta została decyzja, że są one negocjowane w 
pakiecie wraz ze wszystkimi innymi wynagrodzeniami dla pracowników sfery 
samorządowej i są prowadzone w trybie negocjacji ze stroną związkową, którym 
przewodniczy Sekretarz Miasta - Ryszard Słoka. W tej chwili rozpoczyna się już 
kolejna runda negocjacji, której skutki będą mogły wejść w życie w przyszłym roku.
Natomiast tegoroczne negocjacje już zostały zamknięte i weszły w życie.

U. Pańka - zapytała czy zmieniona zostanie proporcja 1 etat nauczycielski do 1/4 
etatu niepedagogicznego?

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że jest to kwestia otwarta. Można 
na ten temat dyskutować na Komisji ds. Edukacji. Niezależnie od tego, że 
obowiązuje uchwała Rady Miasta w tym zakresie, która wskazuje pewien parametr 
stosunku pracowników pedagogicznych do niepedagogicznych i on jest na poziomie 
0,25, to faktyczny wskaźnik rzeczywisty jest na poziomie 0,5. Można rozmawiać o 
zmianie tego parametru, ale rzeczywistość i tak wymaga tego aby nad sytuacją
każdej szkoły pochylić się indywidualnie, bo są szkoły, w których jest mniej dzieci 
natomiast powierzchnie do sprzątania się nie zmieniają i to trzeba uwzględnić, ale 
jest też wiele innych sytuacji, które dotyczą na przykład pracowników obsługi 
księgowej. Zaproponował aby do tego tematu wrócić na Komisji ds. Edukacji.
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Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad:

7. Interpelacje i zapytania radnych.

Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

U. Pańka - radna interpelowała w sprawach linii autobusowej nr 88, likwidacji 
basenu przy ul. Kwiatowej oraz inwestycji o nazwie "Rewitalizacja Parku przy ul. 
Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie".

Przedstawicielka mieszkańców ulicy Poronińskiej przedstawiła sprawę utworzenia 
wybiegu dla psów na skwerze pod oknami domów.

M. Duklanowski - radny odniósł się do wcześniej przedstawionej informacji na 
temat dodatków funkcyjnych za wychowawstwo w przedszkolach.
Interpelował w sprawie poruszania się samochodów ciężarowych w mieście oraz 
dbania o pieszych w Szczecinie.

M. Gadomska - radna podziękowała wszystkim za współpracę podczas VII kadencji 
Rady Miasta Szczecin.

B. Baran - uważa, że źle się stało, iż radni nie mogli dyskutować na temat 
informacji dotyczącej dodatków funkcyjnych za wychowawstwo w przedszkolach.

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad:

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

241/18 - opracowania projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie 
przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto 

Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W imieniu Klubów głos zabrali:

P. Bartnik - Przewodniczący klubu radnych PO przypomniał, że w Biurze Rady 
Miasta są złożone dwa projekty dotyczące opracowania projektu programu polityki 
zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez 
dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 
Gminy Miasto Szczecin. Jeden złożony przez klub radnych PO, a drugi przez 
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mieszkańców Szczecina. Radny zapytał czy obydwa projekty uchwał będą 
rozpatrywane wspólnie?

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że w dniu dzisiejszym 
rozpatrywany jest projekt uchwały złożony przez klub radnych PO. Inicjatywa 
mieszkańców była negatywnie zaopiniowana przez radcę prawnego gdyż posiadała 
braki formalne.

A. Jarosz-Walas - radca prawny stwierdziła, że nie zna treści obywatelskiego 
projektu uchwały, bo nie zajmowała się jego opiniowaniem, lecz jeśli projekty 
miałyby regulować jeden temat, to należałoby je traktować jako warianty.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad ponownie poinformowała, że na dzisiejszej sesji 
omawiany jest projekt uchwały klubu radnych PO.

P. Bartnik - w imieniu projektodawców omówił projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

Dominika Jackowski - podziękowała Prezydentowi Miasta za przekazanie projektu 
dot. leczenia metodą in vitro do Agencji. Dla rodziców, którzy nie mogą mieć dzieci 
metodą naturalną jest to krok milowy. Projekt, który został opracowany przez PUM 
różni się od tego przygotowanego przez obywateli. Różnica dotyczy między innymi
wieku. Projekt przygotowany przez PUM mówi o tym, że kobieta do 40 roku życia 
może być objęta taką procedurą. Jeżeli bezpłodność jest po stronie kobiety, a
kobieta jest wieku do 35 lat to musi mieć udokumentowaną bezpłodność przez 36 
miesięcy. Obywatele takiego ograniczenia nie wpisali do swojego programu. 
Dodatkową rzeczą jest ilość prób, to jest bardzo znaczące ponieważ metoda in vitro 
jest skuteczna przy większej ilości prób. Projekt prezydencki zakłada dwa 
zapłodnienia, to nie są procedury, to są tylko zapłodnienia. Powoduje to, to, że przy 
pobraniu komórek jajowych nie zawsze dochodzi do tego zapłodnienia i po dwóch 
takich próbach para nie będzie objęta już kolejną próbą. Projekt obywatelski 
zakłada trzy pełne procedury czyli od momentu stymulacji hormonalnej aż do 
transferu zarodka. To jest bardzo duża zmiana i bardzo duża różnica. Kolejną rzeczą 
jest również ograniczenie kto może z takiej procedury skorzystać. W programie 
obywatelskim jest zapisane, że są to mieszkańcy Szczecina. Projekt prezydencki 
określa, że są to osoby, które mieszają w Szczecinie od dnia 1 stycznia 2017 roku co 
oznacza, że jeżeli ktoś dzisiaj przeprowadzi się do Szczecina i będzie tu płacił 
podatki nie może z tego programu skorzystać. Kolejną rzeczą jest, to, że w projekcie 
przekazanym do Agencji jest mowa o tym, że jednym z elementów, który będzie 
wymagany jest okazanie zeznania ze szczecińskiego urzędu skarbowego, a to 
oznacza, że jeżeli para zamieszkuje w Szczecinie, ale pracuje poza granicami 
Szczecina będzie miała również utrudnioną procedurę przystąpienia do miejskiego 
programu in vitro. Kolejną rzeczą jest to, że projekt obywatelski został 
skonsultowany z szerokim gronem zarówno obywateli jak i środowiska lekarskiego. 
Natomiast projekt Prezydencki takich konsultacji chyba nie przeszedł. Zwróciła się z 
prośbą do Prezydenta o przesłanie do Agencji również projektu obywatelskiego po to 
żeby dać Agencji szansę na zaopiniowanie obu i na koniec będzie można wybrać ten 
lepszy dla mieszkańców.

Bogna Czałczyńska - reprezentująca inicjatywę obywatelską "Dajmy szansę in vitro"
stwierdziła, że jest to temat naprawdę ważny i wprowadzanie ograniczeń powoduje, 
że to co było przedyskutowane i nad czym pracowano zostaje w pewien sposób 
odebrane. Cały czas spotykają się z osobami starającymi się o in vitro jak również z 
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tymi, którzy już dzieci mają i widzą jak wielka jest potrzeba wsparcia 
psychologicznego. Jak wielka jest potrzeba udzielania go zarówno tym, którzy się 
starają o rodzicielstwo, jak również dla tych, którzy już zostali rodzicami. Stąd też 
ograniczenie dotyczące tego, że projekt prezydencki nie ma wsparcia jest dla nich 
poważnym ubytkiem na jego wartości. Dziękując za możliwość dyskutowania o 
programach zaapelowała o pochylenie się nad szerszym i bardziej wartościowym 
projektem obywatelskim i przesłanie go do opiniowania przez Agencję Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 241/18

za – 12 przeciw - 12 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin w wyniku głosowania odrzuciła projekt uchwały.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę do godz. 14.00.

Po przerwie:

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

242/18 - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 242/18

za – 13 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 
Uchwała Nr XLV/1308/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

243/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Małej Łąki)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 243/18

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Małej Łąki). Uchwała Nr XLV/1309/18 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

244/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wędrowna)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 244/18

za – 19 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wędrowna). Uchwała Nr XLV/1310/18 stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

245/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wyjątkowa)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 245/18

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wyjątkowa). Uchwała Nr XLV/1311/18 stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

246/18 - zmiany uchwały nr XXXVII/1091/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 
stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 246/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVII/1091/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała 
Nr XLV/1312/18 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

247/18 - zmiany uchwały nr XLII/1207/18 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 247/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 
XLII/1207/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie 
przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała 
Nr XLV/1313/18 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad przedstawiła nowego Miejskiego Konserwatora 
Zabytków Pana Michała Dębowskiego.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

248/18 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 248/18

za – 13 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XLV/1314/18 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

249/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 249/18

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XLV/1315/18 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

250/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno -
Reymonta” w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z autopoprawką.

W dyskusji głos zabrali:

M. Duklanowski - stwierdził, że Rada Miasta powinna mieć możliwość rozstrzygania 
o wniesionych uwagach do planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 250/18 z autopoprawką

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XLV/1316/18 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

251/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
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S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 251/18

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 
i Plac Tobrucki” w Szczecinie. Uchwała Nr XLV/1317/18 stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

252/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu 
Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dostosowanie kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie do potrzeb rynku 

pracy poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z otoczenia społeczno-
gospodarczego"

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 252/18

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie 
do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
„Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych 
w Szczecinie do potrzeb rynku pracy poprzez transfer wiedzy i doświadczenia 
z otoczenia społeczno-gospodarczego". Uchwała Nr XLV/1318/18 stanowi załącznik 
nr 35 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

253/18 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin –
Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII 

EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 
w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 253/18

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych 
w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18. 
Uchwała Nr XLV/1319/18 stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

254/18 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą 
uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2019 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów oraz Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 254/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kwoty 
dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji 
Społecznej w Szczecinie w 2019 r.. Uchwała Nr XLV/1320/18 stanowi załącznik nr 
39 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

255/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej 
pieczy zastępczej w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 255/18

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie. Uchwała Nr 
XLV/1321/18 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

256/18 - wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 42 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 256/18

za – 11 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Uchwała Nr XLV/1322/18 stanowi 
załącznik nr 43 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

257/18 - zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę 
nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej 

nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 257/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin 
oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy 
Wyspie Grodzkiej. Uchwała Nr XLV/1323/18 stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

258/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego 

w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 258/18

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Uchwała 
Nr XLV/1324/18 stanowi załącznik nr 47 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

259/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych 
dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu 

zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie.

W dyskusji głos zabrali:

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Pana Tomasza 
Gontarza.

T. Gontarz - z niepokojem przeczytał przedmiotowy projekt uchwały, który jest 
spowodowany poczynaniami, słynnej już na całą Polskę, Pani Bogusi, która porusza 
się skuterem inwalidzkim. Przedstawił chronologicznie sytuacje, które do tego 
projektu doprowadziły. Mniej więcej od wiosny Pani Bogumiła blokowała autobusy i 
tramwaje komunikacji miejskiej w Szczecinie wyłącznie te, których kierowcy nie 
chcieli jej wpuszczać wraz ze skuterem inwalidzkim na pokład pojazdu. Oficjalnie 
dlatego, że nie stosowała się do poleceń kierowcy. Rzeczywistym powodem 
niewpuszczania były wydumane wyobrażenia kierowców o bezpieczeństwie 
przewozów. Już sama osoba Pani Bogumiły, jej usposobienie, postawa na tle ogółu 
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pasażerów powodowała frustracje u osób prowadzących pojazdy. Nie twierdzi 
jednak, że Pani Bogusia zawsze się stosowała do poleceń gdyż nie widział 
wszystkich sytuacji. To, co sam zaobserwował zarówno za pośrednictwem 
Facebooka jak i na własne oczy uświadomiło go w przekonaniu, że w większości 
przypadków Pani nie dostała nawet szansy stosowania się. Kierowcy czy 
motorniczowie traktowali ją jak powietrze. Nasilające się blokady i interwencje 
Policji sprawiały, że walka Pani Bogumiły o przejazdy komunikacją miejską stała się 
uciążliwa dla współpasażerów. Ci wyrażali swą niechęć i zdenerwowanie w stosunku 
do niej. Z relacji Pani Bogusi wie, że rozmawiała z osobami decyzyjnymi 
piastującymi wysokie stanowiska w szczecińskim ZDiTM i usłyszała od nich, że 
mimo przepisów, które nie zabraniają przewozu osób na skuterach inwalidzkich 
dyrekcja nie może nic zrobić. To kierowca jest decyzyjny w sprawach 
bezpieczeństwa i jeśli uzna to za konieczne może odmówić przewozu. Patrząc na tą 
sytuację można odnieść wrażenie, że to kierowca ma więcej do powiedzenia niż jego 
dyrektor. Regulamin mówi, że "kierujący pojazdem może odmówić przewozu, a w 
przypadku jego rozpoczęcia usunąć z pojazdu osoby nietrzeźwe, zachowujące się 
agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu i które z innych powodów są 
niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów". Pani Bogusia opowiadała kiedyś 
jak trzy autobusy pod rząd nie zabrały jej z przystanku przy szpitalu w Zdunowie. 
Co miała wtedy zrobić?
Dzisiejszy projekt uchwały jest próbą ograniczenia dostępu do komunikacji 
miejskiej wszystkim niepełnosprawnym poruszającym się tego typu pojazdami, 
pokazuje też brak świadomości projektodawcy o chaosie, który panuje w Zarządzie 
Dróg i Transportu Miejskiego. Ten projekt jest próbą rozprawienia się z jedną 
niepełnosprawną kobietą, która częściowo ma rację. Zaproponował aby ustalić
zasady przewozu skuterów inwalidzkich komunikacją miejską.

Prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie przytoczył art. 2 ust. 
48 ustawy prawo o ruchu drogowym "Wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie 
przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub 
za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości 
pieszego". Za prędkość pieszego uznaje się prędkość od 4 do 6 kilometrów na 
godzinę. W instrukcji obsługi skutera, którym porusza się rzeczona pasażerka 
producent wskazuje prędkość 12 kilometrów na godzinę. Zgodnie z definicją Prawo 
o ruchu drogowym ten pojazd nie spełnia parametrów wózka inwalidzkiego. Polska 
norma ustala maksymalne gabaryty wózków inwalidzkich o napędzie ręcznym i 
elektrycznym, które powinny być uwzględniane przez architektów, inżynierów, 
producentów i instytucje publiczne przy projektowaniu np. pojazdów 
mechanicznych, autobusów itd. aby mogły korzystać z nich także osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. Gabaryty:

- całkowita długość 1200mm,(skuter, którym porusza się rzeczona pasażerka 
ma 1310mm);

- szerokość 700mm (tu się mieści),
- całkowita wysokość 1090mm, (tamten pojazd ma ponad 1100mm),
- długość wózków inwalidzkich zawiera się na ogół od 1100mm do 1200mm
- szerokość wózków inwalidzkich zawiera się na ogół w granicach od 600mm

do 700mm.
To są uregulowania prawne.
Regulamin 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych załącznik nr 4 przedstawia wzorcowe wymiary wózka inwalidzkiego, 
które w 100% pokrywają się z polską normą i wszystkie autobusy muszą spełniać te 
wymogi. Miejsce przeznaczone dla wózka inwalidzkiego ma około 1300 mm. Ten 
wózek w nowo dostarczonych autobusach fizycznie się nie zmieści, bo ma 1310mm. 
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On nie jest w stanie zająć miejsca w autobusie, a autobus jest homologowany i 
przeznaczony do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Producent tego skutera w 
swojej instrukcji wskazuje również, że niedopuszczalnym jest przewożenie tegoż 
skutera z osobą na nim siedzącą w pojazdach mechanicznych. Producent nigdzie w 
swojej instrukcji nie nazywa tego pojazdu wózkiem inwalidzkim i wskazuje, że 
produkt nie posiada homologacji.

M. Duklanowski - stwierdził, że pojazd, którym porusza się wspomniana Pani nie
jest wózkiem inwalidzkim o czym mówią w sposób jasny przepisy. Uważa, że w 
projekcie uchwały są nieprecyzyjne zapisy i stwierdził, że w § 1 pkt 2):

- lit. a) należy dopisać, że kierowca powinien nie tylko zapytać czy udzielić 
pomocy, ale również jej udzielić jeśli zajdzie taka potrzeba,

- lit. b) są nieprecyzyjne zapisy dotyczące wymiarów wózka,
- lit. c) jedyne wózki, które obracają się wokół własnej osi są to wózki sklepowe 

z czterema kółkami skrętnymi
- lit. e) w tym punkcie rowery powinny być wymienione po wózkach 

dziecięcych, a nie na równi o czym świadczy spójnik "i".

P. Bartnik – stwierdził, że miasto wielokrotnie pomagało owej Pani, a przepisy prawa 
obowiązują wszystkich. Jeżeli Pani posiada wózek, który nie spełnia norm i nie 
można nim korzystać z komunikacji miejskiej, to należy go wymienić na inny. 
Radny rozumie, że niepełnosprawność wymaga szczególnego traktowania, ale 
niepełnosprawność nie może być wytłumaczeniem prawa do łamania przepisów.

W. Dzikowski – uważa, że należy wprowadzić proponowane przepisy.

P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
odnosząc się do wypowiedzi radnych stwierdził, że zapisy dotyczące rowerów w 
uchwale reguluje § 8 ust 8 "Przewóz rowerów, z zastrzeżeniem ust. 1, dozwolony jest 
pod nadzorem pasażera wewnątrz pojazdu wyłącznie w miejscu przeznaczonym do 
przewozu wózków dziecięcych lub rowerów, które oznaczone jest odpowiednimi 
piktogramami. Wprowadzenie roweru jest zabronione, gdy w pojeździe znajduje się 
liczba pasażerów uniemożliwiająca swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru we 
wskazanym miejscu, w tym, gdy oznaczone miejsce jest już zajęte przez wózek 
dziecięcy lub inwalidzki. Ponadto pasażer z rowerem zobowiązany jest wchodzić do 
pojazdu, jako ostatni, po wejściu wszystkich oczekujących pasażerów.".
Odnosząc się do kwestii zapisu dotyczącego obowiązku dla kierowcy w ppk a) 
poinformował, że projekt zgodnie z wymogami został zaopiniowany i zaakceptowany 
przez Powiatową społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 259/18

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin –
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Uchwała Nr XLV/1325/18 
stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

260/18 - ustalenia na rok 2019 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych 

w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska oraz Komisja ds. Budżetu i 
Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 260/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na 
rok 2019 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 
parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Uchwała Nr 
XLV/1326/18 stanowi załącznik nr 51 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

261/18 - nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie, 
ul. Strzałowska 27 A

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 261/18

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia 
Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie, ul. Strzałowska 27 A. Uchwała Nr 
XLV/1327/18 stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

262/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Świerczewo - Jodłowa” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 262/18
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za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo -
Jodłowa” w Szczecinie. Uchwała Nr XLV/1328/18 stanowi załącznik nr 55 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

263/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do 
realizacji projektu pn. "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie –

tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" 

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 56 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 263/18

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Nowe miejsca w 3 
żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych 
i zawodowych". Uchwała Nr XLV/1329/18 stanowi załącznik nr 57 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

264/18 - likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Opolska)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 264/18

za – 14 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji nazwy 
urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Opolska). Uchwała Nr XLV/1330/18 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

265/18 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta i działania Dyrektora 
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 265/18

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta i działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie. Uchwała Nr XLV/1331/18 stanowi załącznik nr 61 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

266/18 - skargi na Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 265/18

za – 13 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku. Uchwała Nr 
XLV/1332/18 stanowi załącznik nr 63 do protokołu.

267/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom 
w Szczecinie (ul. Cynkowa)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 267/18

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniając uchwałę w sprawie 
nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Cynkowa). Uchwała Nr 
XLV/1333/18 stanowi załącznik nr 65 do protokołu.

268/18 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 268/18

za – 13 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLV/1334/18 stanowi 
załącznik nr 67 do protokołu.
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270/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 

Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i 
ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 68 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 270/18 y autopoprawką

za – 8 przeciw - 7 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do 
korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych. Uchwała 
Nr XLV/1335/18 stanowi załącznik nr 70 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad:

9. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 został 
przekazany radnym i stanowi załącznik nr 71 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad:

10. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta w kadencji 2014-2018.

Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta w kadencji 2014-2018 została 
przekazana radnym i stanowi załącznik nr 72 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad:

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie.



30

Przystąpiono do realizacji 12 punktu porządku obrad:

12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Nie wniesiono.

Przystąpiono do realizacji punktu 13 porządku obrad:

13. Zamknięcie obrad.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka XLV zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin.

Przewodnicząca obrad

Stefania Biernat
Protokołowała:

Edyta Sowińska


