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Protokół  Nr  XIX/16 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  17  maja  2016  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 17 maja 2016 r.: 
- godz. 10.30 
Zakończenie obrad: 
- godz. 16.08 
 
 
W dniu 17 maja 2016 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Bazyli Baran 
 
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. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną XIX 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 30 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera XIX zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Wręczenie srebrnych odznak przyznanych przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa w uznaniu zasług w dziedzinie opieki nad zabytkami 
 
Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków przedstawiła osoby 
nagrodzone. 
 
Prezydent Miasta Piotr Krzystek dokonał wręczenia srebrnej odznaki Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego następującym osobom: 
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− insp. Piotrowi Ostrowskiemu - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie, 

− Markowi Jasztalowi - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, 
− mł. insp. Arkadiuszowi Popiołowi - Naczelnikowi Wydziału Prewencji, Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 
− nadinsp. w stanie spoczynku Jarosławowi Sawickiemu z Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Szczecinie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin 

odbytej w dniu 19 kwietnia 2016 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 – 26  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 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek klubu radnych Bezpartyjni o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały nr 317/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. 
Kazimierza Majdańskiego). 
 
W. Dzikowski – stwierdził, iż dobrym zwyczajem Rady Miasta jest zmiana 
nazewnictwa ulicy ale tylko wtedy, gdy nie budzi to żadnej kontrowersji i radni są 
zgodni. Przedmiotowy projekt uchwały jest po raz kolejny wprowadzany pod obrady 
sesji, mimo że jest sprzeciw ze strony Rady Osiedla i części mieszkańców, dlatego 
też klub radnych Bezpartyjni zdecydował o złożeniu wniosku o zdjęcie projektu 
uchwały nr 317/14 z porządku obrad.  
 
M. Duklanowski – zwrócił się o zabranie głosu w tej sprawie Przewodniczącego 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności. 
 
W. Dąbrowski – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
i Samorządności wyjaśnił, że ten projekt został ponownie skierowany pod obrady 
sesji, ponieważ Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy Komisja chce zakończyć 
inicjatywę uchwałodawczą dla projektu uchwały nr 317/14. Wnioskodawca, czyli 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności poprzedniej kadencji, nie 
wycofała przedmiotowego projektu uchwały, obecna Komisja ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego i Samorządności nie sprzeciwiała się, a postać Arcybiskupa zasługuje 
na to, aby tej decyzji nie odciągać w czasie. Radny zaapelował o nie zdejmowanie 
projektu nr 317/14 z porządku obrad, aby radni mogli podyskutować o tej sprawie.  
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad projektu uchwały nr 317/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy 
 
za - 13  przeciw - 8  wstrzym. - 5 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały nie został zdjęty z porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 120/16 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie (ul. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego, Fregaty, Klimatyczna, rondo Gryfa) 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 121/16 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 
 
za - 24  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 122/16 zwolnienia z opłat za przejazdy środkami 
komunikacji miejskiej 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XIX zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie srebrnych odznak przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

w uznaniu zasług w dziedzinie opieki nad zabytkami następującym osobom: 
− Panu insp. Piotrowi Ostrowskiemu - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Szczecinie, 
− Panu Markowi Jasztalowi - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Szczecinie, 
− Panu mł. insp. Arkadiuszowi Popiołowi - Naczelnikowi Wydziału Prewencji, 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 
− Panu nadinsp. w stanie spoczynku Jarosławowi Sawickiemu z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej 

w dniu 19 kwietnia 2016 r. 
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4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie stosowania się władz Miasta Szczecin do 

orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin 

działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów 
cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Szczecin. 

7. Wystąpienie Pana Macieja Kasprzyka - inicjatora projektu uchwały nr 326/15 
w sprawie określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie 
budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 317/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. Kazimierza 
Majdańskiego), 

− 95/16 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - 
polana leśna" w Szczecinie, 

− 96/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie, 

− 97/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie, 

− 98/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Świerczewo - Ku Słońcu” w Szczecinie, 

− 99/16 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - 
Duńska 2” w Szczecinie, 

− 100/16 - Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, 
− 101/16 - upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień 

z Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju 
gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę 
dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin”, 

− 102/16 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, 

− 103/16 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, 

− 104/16 - zmiany uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, 

− 105/16 - założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo 
Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima 
w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6, 

− 106/16 - wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego 
z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji, 

− 107/16 - zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej 
rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 
z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających 
na wymianie źródeł ciepła, 

− 108/16 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin, 
− 109/16 - ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin, 
− 110/16 - uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu 

obwoźnego na terenie Miasta Szczecina, 
− 114/16 - wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu 

systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy 
Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin, 
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− 115/16 - zmiany uchwały z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad 
korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów, 

− 117/16 - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin 
w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla 
rozwoju ruchu pieszego, 

− 118/16 - usunięcia pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie, 
− 119/16 - zmiany uchwały 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", 

− 120/16 – nadania nazwy urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie 
(ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Fregaty, Klimatyczna, rondo Gryfa), 

− 121/16 – zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, 

− 122/16 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. 
10. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2015 roku. 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2015 r. 
12. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/1356/14 Rady Miasta Szczecin 

z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny 
Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2016". 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawozdanie z działalności: 

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

15. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
16. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie stosowania się władz Miasta Szczecin do 

orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 
 
Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
P. Bartnik - Przewodniczący klubu radnych PO poinformował, że przedstawiony 
Radzie projekt Stanowiska chciałby poprzedzić informacją, że od 26 lat Rada Miasta 
Szczecina poza uchwałami podejmuje różnego rodzaju stanowiska. Przytoczył 
przykłady: 
− stanowiska w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na 

Wołyniu,  
− stanowiska w sprawie sytuacji gospodarczej Szczecina i całej aglomeracji. 
Jak dowodzą te przykłady stanowiska przyjmowane przez Radę Miasta dotyczą 
spraw związanych z miastem bezpośrednio jak i pośrednio. Przedstawiony przez 
klub radnych PO projekt stanowiska dotyczy stosowania się władz miasta Szczecina 
do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Spór, w którym Rzeczypospolita się 
znalazła, dotyczący rządu, parlamentu i sądownictwa, także samorządów, jest 
sporem, który decyduje o losie i przyszłości Polski. Brak stanowiska polityków 
lokalnych, jakimi niewątpliwie są radni Rady Miasta Szczecin, będzie błędem.   
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M. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych PiS przytoczył zapis Art. 190 
ust. 3 Konstytucji RP "3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia (...)", co uznał za kluczowe. W związku z tym propozycja 
stanowiska, które mówi w sposób jasny i wyraźny, że nawet te orzeczenia, które nie 
będą opublikowane w Dzienniku Urzędowym mają być wiążące, nie jest zgodne 
z tym co byśmy chcieli aby w naszym państwie było, i wtedy rzeczywiście będą 
funkcjonowały dwa reżimy prawne. Dzisiaj w Polsce mamy jeden reżim prawny, 
który jest jasno opisany w Konstytucji RP. Radny uznał, że nie chciałby aby Rada 
tworzyła drugi reżim prawny takimi stanowiskami, które owszem są wyrażeniem 
woli, ale tak naprawdę też niczym więcej. Wnioskodawcy pewnie w sposób celowy 
biorą pod uwagę tylko i wyłącznie stanowisko wiedząc, że Rada Gminy nie ma 
kompetencji żeby przyjmować podobne akty w formie uchwały, czyli przyjmować 
aktów prawa ukierunkowujące Prezydenta na określone działania. Radny 
zasugerował, że właściwym dla tego typu wyrazu woli wnioskodawców, byłoby 
przygotowanie stosownej uchwały i przygotowania takiego projektu oczekuje od 
wnioskodawców. Jeżeli wnioskodawcy podkreślają na każdym kroku konieczność 
poszanowania Konstytucji, niech to zrobią doczytując jej Art. 190 ust. 3. Odnosząc 
się do przytoczonego przez radnego P. Bartnika, przykładu stanowiska w sprawie 
upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Wołyniu, wrócił uwagę 
że w tamtym przypadku Rada Miasta oddawała hołd ofiarom zbrodni ludobójstwa 
ale równocześnie Rada Miasta Szczecin wyraziła podziękowanie tym Ukraińcom, 
którzy z narażeniem życia ratowali swoich polskich sąsiadów. Nijak się to ma do 
interwencji w polski system prawny, co próbują robić radni PO, jednocześnie 
pokazując, że ograniczają się jedynie do kompetencji gminy. Przywołując stanowisko 
w sprawie sytuacji gospodarczej Szczecina i całej aglomeracji z 22 kwietni 2013 r. 
radny uznał, że Rada Miasta odnosiła się wówczas bardzo mocno do tego co się 
działo w Szczecinie, mówiąc o stopie bezrobocia o stopie PKB wzywając Premiera 
Donalda Tuska do podjęcia programu dla Szczecina jako rekompensaty za utracone 
dochody gminy w związku z likwidacją Stoczni. Dzisiaj z punktu widzenia miasta 
nie warto zajmować się stanowiskami, które nie dotyczą mieszkańców Szczecina, 
nie są w kompetencjach gminy, dlatego zwrócił się do wnioskodawców o zdjęcie 
projektu Stanowiska z porządku obrad.   
 
D. Krystek – stwierdził, że w kwestii tego Stanowiska i ze strony Platformy 
Obywatelskiej i ze strony Prawa i Sprawiedliwości padły już wszystkie argumenty. 
Poinformował, że osobiście popiera to stanowisko. Fale stanowisk, które przez 
Polskę się przewinęły zapoczątkował radny SLD w Łodzi. Rady, jako lokalne 
parlamenty, powinny czasem zabierać głos w ważnych sprawach politycznych a nie 
ma wątpliwości, że kwestia stosowania, czy też nie, niepublikowanych orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego, to rzecz ważna dla samorządu Szczecina. Cieszy, że ta 
dyskusja na temat Konstytucji toczy się w samorządach, na szczeblu Parlamentu, 
niektórzy politycy po raz pierwszy wzięli Konstytucję do rąk. Niektórzy politycy 
ogólnopolscy, jak lider Nowoczesnej, dowiedzieli się, że w Polsce obowiązuje 
Konstytucja z 1997 r. Spór konstytucyjny, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, 
został zapoczątkowany w poprzedniej kadencji Parlamentu. Radny wyraził 
ubolewanie, że nikt z Platformy Obywatelskiej nie chciał aby pod przedstawioną 
propozycją Stanowiska podpisali się także radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo 
gdyby tak się stało ze strony radnych SLD na pewno zaproponowano by jakąś 
poprawkę. Radny zapowiedział że radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprą 
przedstawiony projekt Stanowiska. 
 
U. Pańka – odnosząc się do zapisów Art. 190 ust. 3 Konstytucji stwierdziła, że 
w tym ustępie nie ma mowy, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego musi być 
ogłoszone, tak jak to radny M. Duklanowski stwierdził. Radna zaapelowała 
o zabranie głosu przez Radę Miasta właśnie w formie zaproponowanego Stanowiska. 
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M. Duklanowski – ad vocem - stwierdził, że Art. 190 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej mówi wprost: 
"2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 
podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt 
normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"." 
 
W. Dąbrowski – stwierdził, iż mamy do czynienia z trwającym sporem politycznym 
i nawet Komisja Wenecka zaakcentowała, że jest to wyłącznie zło polityczne, nie ma 
tu sporu prawnego, nie ma nieprzestrzegania konstytucji. Suweren wyraził swoją 
wolę podczas wyborów samorządowych a stanowisko Platformy Obywatelskiej idzie 
tylko i wyłącznie w kierunku pogłębienia tego sporu, to jest kwestia chęci 
pogłębienia, zaostrzenia i podzielenia społeczeństwa. Radny uznał, że jest to 
wypowiedzenie posłuszeństwa władzom, dlatego absolutnie nie może się zgodzić 
z zaproponowanym Stanowiskiem.   
 
M. Jacyna-Witt – zgodziła się ze stwierdzeniem, że jest to decyzja absolutnie 
polityczna, podobnie jak każda decyzja podejmowana na sali sesyjnej. Każda dziura 
w chodniku jest to decyzja polityczna, czy będzie ona naprawiana czy nie. Podjęcie 
dzisiejszego Stanowiska jest to jednoznaczne opowiedzenie się albo za rządem, który 
w tej chwili wprowadza w Polsce dobrą zmianę, albo przeciwko rządowi, czyli za 
opozycją, która blokuje wprowadzanie dobrej zmiany, co jest zresztą prawem 
opozycji. Pozostawanie obojętnym na to, co dzisiaj dzieje się w Polsce jest z jednej 
strony arogancją a z drugiej lekceważeniem obywateli. Obywatele oczekują od 
radnych jednoznacznego działania, jednoznacznych stanowisk także w takiej 
sprawie. Osoby, które dzisiaj nie będą chciały, nie będą umiały podjąć decyzji po 
prostu nie nadają się do sprawowania funkcji radnego.  
 
W. Dorżynkiewicz – zwrócił się do radnych o wsparcie tego Stanowiska. Każda 
osoba, której zależy na praworządności powinna zrobić wszystko co w jej mocy aby 
bronić Trybunału Konstytucyjnego. W tych trudnych czasach każdy powinien czuć 
moralny obowiązek aby wspierać niezależność i pozycję Trybunału. W tym 
momencie mamy do czynienia z obrońcami bezprawia, czyli PiS-em i obrońcami tej 
praworządności. Wstrzymanie się od głosu, jest tak naprawdę pozwoleniem na 
dalsze niszczenie kraju. Obywatele, którym zależy na tym, aby praworządność była 
zachowana powinni dać temu odpór, dlatego radny zachęcał pozostałych radnych 
aby zagłosowali za przyjęciem proponowanego stanowiska. Radny stwierdził, iż 
wierzy, że Pan Prezydent jako prawnik rozumie dlaczego jest to tak ważne, i dlatego 
radny nie rozumie, dlaczego Prezydent boi się zabrać głos w tej sprawie i stanąć po 
stronie obrońców prawa. 
 
P. Bartnik – stwierdził, że mówienie o tym, że sytuacja w kraju nie dotyka 
mieszkańców Szczecina, jest mówieniem nieprawdy. Jesteśmy przecież częścią kraju 
i wszystko co dzieje się w kraju dotyka także mieszkańców Szczecina. Gdy radni 
zdecydowali się wziąć udział w wyborach samorządowych i każdy otrzymał mandat 
społeczny by załatwiać przede wszystkim sprawy miasta ale także jesteśmy od tego 
aby od czasu do czasu wyrażać, w imieniu mieszkańców, pewne stanowiska, które 
nie dotyczą tylko sytuacji Miasta Szczecina wprost ale także Miasta Szczecina jako 
części większej całości, jaką jest Rzeczypospolita. Radny zgodził się z twierdzeniem, 
iż istnieje spór polityczny w kraju, który toczy się między demokracją liberalną 
a autokracją. Oczywiście każdy z radnych ma prawo dokonać wyboru politycznego. 
Radny opowiedział sie za demokracją liberalną i dlatego będzie głosował za 
przyjęciem tego Stanowiska.  
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R. Niburski – uznał, że w dniu dzisiejszym mamy do czynienia z decyzją polityczną, 
decyzją, która jasno i wyraźnie każe się opowiedzieć, po jednej z dwóch stron sporu. 
25 października 2015 r. odbyły się wybory, które miały znamiona wyborów 
demokratycznych. Dzisiaj, pół roku od tych wyborów, opozycja, która nie może się 
pogodzić z tym, że przegrała wybory, dostała od suwerena, jakim jest naród polski, 
czerwoną kartkę, próbuje na wszelkie sposoby, pod płaszczykiem obrony 
praworządności wmówić Polakom że broni demokracji. Radny skierował pytanie do 
tzw. opozycji lokalnej z pod znaku Platformy Obywatelskiej: czy obrona demokracji 
polega na obaleniu legalnie wybranych władz, czy jest to zgodne z zasadami 
praworządności? Czy wybory w Polsce, 25 października 2015 r. zostały 
przeprowadzone nielegalnie? Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem 
nielegalnym, jest rządem uzurpatorów który w Polsce nie powinien rządzić? Radny 
uznał że KOD nie jest Komitetem Obrony Demokracji, jest to Komitet Obalania 
Demokracji, obalania legalnie wybranych władz, obalania legalnie wybranego rządu. 
Przytaczane dzisiaj były zapisy Konstytucji jasno mówiące, że orzeczenia Trybunału 
muszą być opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Trybunał oprócz Konstytucji 
musi także przestrzegać ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Radny stwierdził, że 
zaproponowane Stanowisko jest stanowiskiem politycznym nakazanym przez władze 
centralne wszystkim samorządowcom Platformy Obywatelskiej i zaapelował do 
radnych aby tego stanowiska nie przyjmować. 
 
M. Duklanowski – zwrócił uwagę, że od artykułu 163 do 172 Konstytucji są zawarte 
informacje czym zajmuje się samorząd terytorialny a dopiero w kolejnych 
artykułach czym zajmują się Trybunał Konstytucyjny i sądy. Uznał, że samorządy 
są po to aby budować szkoły, boiska i mosty a nie zajmować się sprawami, które są 
czystą grą polityczną.  
 
M. Kopeć – uznał, że jest to próba przyjęcia kolejnego stanowiska, które jest 
zupełnie niemerytoryczne, tak samo niemerytoryczne jak Stanowisko dot. kwestii 
dotacji, subwencji, było tylko działaniem politycznym wymierzonym w legalnie 
powołany rząd, próbą pogwałcenia woli suwerena. Podkreślił, iż Rada powinna 
zajmować się sprawami związanymi z samorządem a nie głosować nad takim 
stanowiskiem. 
 
U. Pańka – podkreśliła, że nikt nie obala rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Radna 
jako członek Platformy Obywatelskiej, jest już zmęczona insynuacjami, że Platforma 
Obywatelska nie umie się pogodzić z odebraniem władzy. Zaapelowała o odrobinę 
pokory wobec pozostałej części mieszkańców Polski, ponieważ tylko 18% 
zagłosowało na PiS. Zapowiedziała, że poprze stanowisko i ma nadzieję, że nie 
wypowiedzenie się w tej sprawie zostanie rozliczone przez wyborców przy 
najbliższych wyborach. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta stwierdził, że z historii wolnej Polski, z historii Rady 
Miasta Szczecina nie zna sytuacji aby Prezydent Miasta łamał Konstytucję, aby te 
Konstytucje łamała Rada Miasta. Oczywiście mieszkańcy Szczecina są w tej 
komfortowej sytuacji, że wszystkie działania Rady Miasta i Prezydenta podlegają 
kontroli sądowej i również tą ścieżką mogą dochodzić swoich praw. Zapewnił, 
że dopóki jest Prezydentem Miasta Szczecina na pewno takich sytuacji nie będzie. 
Będziemy przestrzegali przepisów prawa, szczególnie przepisów Konstytucji i z całą 
pewnością nie zaproponuje Radzie Miasta uchwały, która by pozostawała 
w sprzeczności z podstawowym dokumentem dla państwa demokratycznego. Od 
1990 r. żyjemy w Polsce, która wydawałoby się, jest ustabilizowana w wielu 
przestrzeniach: gospodarki, działalności społecznej, politycznej. Spotykamy się dziś 
z tym, że zostały wykopane dwa okopy. Po jednej stronie siedzi większość 
parlamentarna, po drugiej totalna opozycja a środkiem idą mieszkańcy naszego 
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kraju i ci mieszkańcy są wciągani do jednego lub drugiego okopu. Prezydent 
stwierdził, że z czymś takim nie może się zgodzić. Jesteśmy na tyle dojrzałym 
społeczeństwem, aby te problemy i zawirowania rozwiązywać. To wstyd, że przy 
Trybunale mamy do czynienia z takimi zawirowaniami, które nie służą Polsce. To 
wstyd, że w poprzedniej kadencji, niektóre rozstrzygnięcia konstytucyjne nie były 
przemyślane, a może były motywowane politycznie. To wstyd, że dzisiaj nie możemy 
uchwalić skutecznego prawa, to wstyd, że przez ostatnich parę lat, 24 orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, opublikowane, nie zostały wdrożone. Świadczy to 
o braku szacunku dla prawa, który niestety jest dość powszechny. My dzisiaj 
apelujemy do moralności, przyzwoitości, tylko czy my wymagamy tego od siebie, od 
polityków, którzy zasiadają w Parlamencie. Prezydent podkreślił, że dzisiaj oczekuje 
przede wszystkim od polityków partii, które są w Parlamencie, aby osiągnęli 
kompromis w tej sprawie, aby mieszkańcy kraju i naszego miasta odzyskali 
poczucie sprawiedliwości, bo dziś to poczucie jest łamane. W tej sprawie nie ma 
zwycięzców i przegranych, jesteśmy wszyscy przegrani jeżeli konflikt nie zostanie 
rozwiązany. Zapewnił, że osobiście, w tej wojnie pomiędzy dwoma obozami, brać 
udziału nie zamierza, dlatego że jego zadaniem, jako Prezydenta Miasta, jest dbanie 
o dobro mieszkańców Szczecina i będzie w tym działaniu konsekwentny.    
 
W. Dzikowski – Przewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjni zgłosił wniosek 
formalny o 5 minut przerwy. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt Stanowiska 
w sprawie stosowania się władz Miasta Szczecin do orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego 
 
za – 11  przeciw - 11  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania Stanowisko nie zostało podjęte. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta 

Szczecin działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień 
i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do 
Miasta Szczecin. 

 
Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu radną Grażynę 
Zielińską. 
 
G. Zielińska – poinformowała, że stanowiska tego typu zostały już przyjęte w 30 
miastach Polski. Odczytała pełną treść Stanowiska. Przedstawiła film obrazujący 
sytuację zwierząt przebywających w cyrku. 
 
Marcin Rawa - "W imieniu Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA należącej do 
Ogólnopolskiej Koalicji CYRK BEZ ZWIERZĄT oraz mieszkańców Szczecina, którzy 
wspierają takie działania, zaapelował aby Rada Miasta i Prezydent Miasta podjęli 
działania zmierzające do zapobiegania objazdowych przedstawień cyrkowych 
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i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt lub na terenach należących do Miasta 
Szczecin. Sprzeciwiamy się organizowaniu w naszym mieście niehumanitarnych 
spektakli, gdzie zwierzęta są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej, wątpliwej 
rozrywki. Uważamy, iż najwyższy czas oczyścić kulturę Szczecina ze zwyczaju 
zabawy kosztem zmuszanych do nienaturalnych zachowań zwierząt. Cyrki są 
prowadzone nie z miłości do zwierząt ale z chęci zysku. Zwierzęta w cyrkach 
przebywają często w obcym dla nich klimacie, oderwane od stada i pozbawione 
możliwości nawiązywania właściwej dla nich relacji z innymi przedstawicielami 
swojego gatunku. Przez całe życie przetrzymywane są w stalowych klatkach na 
niewielkich wybiegach, które opuszczają tylko na czas występów. Co więcej są 
nieustannie przewożone z miejsca na miejsce, co staje się dla nich źródłem 
dodatkowego stresu. Na wolności lew żyje w stadach, które liczą nawet do 12 
osobników a powierzchnia ich terytorium potrafi sięgać nawet 260 km2. W ogrodach 
zoologicznych wg polskiego prawa, lwom przysługuje pomieszczenie zamknięte 
i wybieg. W cyrku spędzają zdecydowaną większość czasu, nawet 99% w naczepie 
zaadaptowanej na klatkę. Słonie na wolności również żyją w stadach i przemierzają 
wspólnie olbrzymie odległości. W polskim ogrodzie zoologicznym muszą mieć 
zapewniony wybieg wielkości co najmniej 150 m2 a do tego dostęp do basenu lub 
sadzawki błotnej i podobnie jak lwom przysługuje im pomieszczenie zamknięte. 
W cyrku niestety nie mogą liczyć nawet na takie skromne warunki. Wg polskiego 
prawa w ZOO zwierzętom należy zapewnić odpowiednią temperaturę, wilgotność, 
oświetlenie a także możliwość ukrycia się. Ponadto w przypadku zwierząt 
określanych jako niebezpieczne stosuje się podwójne zabezpieczenia przed ucieczką 
wewnętrzne tj. klatki, terraria a nawet oddzielne budynki czy pomieszczenia 
przeznaczone tylko i wyłącznie do zwierząt, zewnętrzne tj. bramy śluzy czy fosy. 
W cyrkach poza klatką czy siatką na arenie, takich zabezpieczeń nie ma i w związku 
z tym zdarzały się różne wypadki. Na przykład w ostatnią sobotę w Jaworznie 
uciekła z cyrku lama. Dwa lata temu w Kostrzynie nad Odrą lew pogryzł jednego 
z pracowników w cyrku, mężczyzna stracił rękę. Parę lat temu w Warszawie doszło 
do tragicznej w skutkach ucieczki tygrysów z Cyrku Korona. Podczas próby 
schwytania jednego ze zwierząt, od postrzału zginął weterynarz, później także poległ 
tygrys. Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk, jak i Krajowa Izba Lekarska 
również sprzeciwiają sie cyrkom ze zwierzętami. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt 
BASTA koordynuje działania Koalicji CYRK BEZ ZWIERZĄT w całej Polsce. Działania 
Koalicji doprowadziły do tego, że już w ponad 30 wprowadzono w ten czy w inny 
sposób zakaz występów cyrków ze zwierzętami. W Szczecinie już od ponad 5 lat 
prowadzimy akcje mające na celu wprowadzenie podobnych przepisów m.in. 
organizowaliśmy happeningi, protesty, wielokrotnie składaliśmy protesty, a 2013 
roku złożyliśmy obywatelski projekt uchwały podpisany przez mieszkańców 
Szczecina. Pragnęlibyśmy aby w końcu, także Szczecin dołączył do grona miast 
wolnych od cyrków ze zwierzętami, w trosce o dobro zwierząt a także o dobre 
wychowanie dzieci, które w przyszłości będą decydować o rozwoju naszego 
społeczeństwa. Prosimy o podjęcie działań zmierzających do zapobiegania 
organizowaniu pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt. Cyrk tak ale nie kosztem 
zwierząt."  
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie stanowisko  
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. - 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła Stanowisko w sprawie podjęcia 
przez Prezydenta Miasta Szczecin działań zmierzających do zapobiegania 
objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach 
należących do Miasta Szczecin. Stanowisko Nr 5/16 stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 
7. Wystąpienie Pana Macieja Kasprzyka - inicjatora projektu uchwały 

nr 326/15 w sprawie określenia kierunków działań Prezydenta Miasta 
Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina. 

 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pana Macieja 
Kasprzyka. 
 
Maciej Kasprzyk – poinformował, że pod koniec zeszłego roku inicjatorzy projektu 
chcieli doprowadzić aby projekt stadionu, uznany za zły przez mieszkańców, a teraz 
przez coraz większe grono osób decyzyjnych, został poddany szczegółowej analizie 
i w miarę możliwości został zamieniony na projekt, który będzie odpowiadał 
faktycznym oczekiwaniom i potrzebom użytkowników takiego obiektu. Udało się 
wnioskodawcom wokół inicjatywy zgromadzić dużą rzeszę osób, które były żywotnie 
zainteresowane aby w Szczecinie powstał na prawdę dobry stadion piłkarski. W tej 
chwili zamiast przepychanek politycznych toczy się rzetelna dyskusja z inicjatorami. 
Podziękował Prezydentowi, że osobiście zaangażował się w sprawę, zmienił się skład 
osób odpowiedzialnych za prace nad tym projektem. Ta rzetelna i merytoryczna 
dyskusja może doprowadzić w krótkim czasie do rezultatu oczekiwanego przez 
wszystkich. Maciej Kasprzyk poinformował, że zawiesza procedowanie zgłoszonej 
inicjatywy uchwałodawczej projektu, jednak nie wycofuje jej całkowicie. Podziękował 
wszystkim, którzy zaangażowali się w tę inicjatywę.  
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 
8. 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 – odniosła się do swojej interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji w sprawie 
szczepień przeciwko pneumokokom, na którą otrzymała bardzo wyczerpującą  
odpowiedź i to ona uświadomiła radnej, że można by w tym roku zaszczepić dzieci 
w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka (od urodzenia do 36 miesiąca życia). 
Cała procedura trwałaby kilka miesięcy. Radna poinformowała, iż w jednej z gazet 
znalazła informację, że rząd podjął decyzję że od 2017 r. wszystkie dzieci będą 
objęte tą szczepionką. Radna zapytała, czy mimo wszystko nie jest zasadne aby 
w mieście rozpocząć tę procedurę, tak jak się to dzieje w większości miast w kraju. 
Zwracając się do Prezydenta zapytała, czy będzie wszczęta procedura przygotowania 
przez Wydział Spraw Społecznych projektu uchwały w tej sprawie?    
Radna zwróciła się do Marcina Pawlickiego Zastępcy Prezydenta z podziękowaniem 
za rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Falskiego w Podjuchach. 
 
M. Jacyna-Witt – zgłosiła interpelacje w sprawach: 
− oznakowania samochodów służbowych Gminy Miasto Szczecin - załącznik nr 11 

do protokołu, 
− zmiany patrona Szkoły Podstawowej Nr 16 - załącznik nr 12 do protokołu. 
 
M. Duklanowski – zgłosił zapytanie w sprawie wsparcia dla mobilności aktywnej - 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
T. Hinc - zwracając się do Prezydenta, zwrócił uwagę na skrzyżowanie ulic Zielonej 
i Jesionowej, na którym dochodzi często do niebezpiecznych zdarzeń drogowych 
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tj. wymuszanie pierwszeństwa. Radny poprosił o zamontowanie na tym 
skrzyżowaniu lustra od strony ulicy Jesionowej. 
 
W. Dorżynkiewicz – zapytał o awaryjność automatów do sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej, znajdujących się w pojazdach jak i na ulicach. Jak często się 
psują i dlaczego się psują? Zwrócił uwagę, że w przypadku kiedy automat nie 
przyjmuje zapłaty, ponieważ nie wydaje reszty, aby w takich przypadkach kierowcy 
dokonywali sprzedaży biletów.  
 
U. Pańka – zapowiedziała, że ze względu na niewyczerpującą odpowiedź na 
zapytanie (1184) w sprawie samochodów służbowych, które posiada Urząd Miasta 
Szczecin oraz podległe jednostki i zakłady, będzie składała w tej sprawie zapytania 
dotyczące każdej jednostki z osobna. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

317/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. Kazimierza 
Majdańskiego) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
W. Dąbrowski – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
i Samorządności poinformował, że Komisja postanowiła ten projekt przedłożyć gdyż 
nie można lekceważyć wniosku mieszkańców Szczecina i należy go rozpatrzyć. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M.M. Herczyńska – stwierdziła, że ten projekt uchwały był omawiany już przed 
wyborami i wtedy został odesłany do projektodawcy. Radni nie byli zgodni żeby 
nazwać ten odcinek ulicy Wszystkich Świętych imieniem Arcybiskupa Kazimierza 
Majdańskiego. Ulica Wszystkich Świętych składa się z dwóch odcinków. Jeden 
odcinek przed ul. Chopina i drugi odcinek dłuższy między ul. Chopina, a ul. 
Arkońską. Środkowa część tej ulicy ma być wydzielona i nazwana ulicą Arcybiskupa 
Majdańskiego. Radna uważa, że Arcybiskup był sercem z ludźmi i wydaje się, że 
Arcybiskup nie życzyłby sobie, żeby taki mały odcinek, przeciwko czemu 
mieszkańcy protestują, był nazwany jego imieniem. Zdaniem radnej, w uznaniu 
zasług Arcybiskupa, należałoby jego imieniem nazwać całą ulicę. Radna 
zaproponowała ulicę, która będzie budowana z tyłu seminarium łączącą ul. 
Arkońską i al. Wojska Polskiego. 
 
M. Duklanowski - uważa, że należy się przychylić do wniosku mieszkańców. 
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M.M. Herczyńska – uważa, że nie ma potrzeby żeby się tak spieszyć. Trzeba 
należycie uhonorować Arcybiskupa Majdańskiego. 
 
J. Stopyra – zgłosił wniosek aby odroczyć głosowanie nad projektem uchwały do 
czasu wybudowania części obwodnicy między ul. Arkońską, a al. Wojska Polskiego. 
 
Ł. Tyszler - Przewodniczący obrad zapytał radcę prawnego, do którego wniosku 
formalnego można dopasować wniosek radnego Stopyry. 
 
J. Martyniuk - radca prawny uważa, że wniosek radnego Stopyry należałoby uznać 
za wniosek o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Stopyry 
 
za - 17  przeciw - 9  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

95/16 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
"Kijewo - polana leśna" w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Andrzej Sulawiak - reprezentant Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego 
przedstawił obecną sytuację na przedmiotowym terenie. Towarzystwo dzierżawiło 
ten obiekt w celu wykorzystywania go jako strzelnicy. Obecnie zakończono wszelkie 
spory z Zakładem Usług Komunalnych, podpisali ugodę. Aktualnie teren należy 
tylko do ZUK-u i jest w gestii miasta. Towarzystwo nie widzi możliwości aby ten 
teren był użytkowany pod strzelnicę, gdyż jest za duży spór społeczny. Proponowany 
projekt przewiduje zdjęcie funkcji strzelnicy w tego obiektu. Nie jest to słuszne 
podejście, ponieważ ogranicza możliwości rozwoju miasta. W tej chwili plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że będzie tam teren rekreacyjny, 
a przecież w pobliżu jest funkcja przemysłowa m.in. rozdzielnia kolejowa i ubojnia 
Agryfu. Poprosił o głosowanie przeciwko projektowi uchwały. 
 
Tomasz Ryszkiewicz - przedstawiciel mieszkańców Kijewa stwierdził, że nie jest 
tajemnicą, iż spór trwa od trzech lat, ale udało się go rozwiązać dzięki radnym 
i Panu Prezydentowi. Strzelcy mają obecnie gdzie strzelać, a mieszkańcy mają tzw. 
"święty spokój". W planie jest wpisana rekreacja i wypoczynek. Działalność 
Towarzystwa Strzeleckiego na tamtym terenie była bardzo szkodliwa. Uważa, że 
radni powinni poprzeć przedłożony projekt uchwały. Mieszkańcy są zainteresowani 
tym, żeby ten teren uporządkować, ponieważ Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie 
zostawiło tam straszny bałagan. Mieszkańcy zaproponowali ZUK-owi, że sami zrobią 
tam porządek i sami oczyszczają ten teren. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 95/16 
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za – 20  przeciw - 2  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - polana leśna" w Szczecinie. 
Uchwała Nr XIX/440/16 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
96/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – poprosił o wyjaśnienie o jakie rygory chodzi w projekcie. 
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
poinformowała, że rygory konserwatorskie jakie są zapisane w planie były na 
przykład takie jak: nie wolno ocieplać elewacji, nie wolno niszczyć elementów 
historycznych, które są w budynkach. Te budynki tak naprawdę nie zostały nigdy 
wpisane do ewidencji gminnej więc utrzymywanie ochrony w taki sposób bardzo 
rygorystyczny nie ma tutaj uzasadnienia. Przedmiotem tej zmiany na pewno nie 
będą żadne inne elementy oprócz elementów konserwatorskich. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 96/16 
 
za – 23  przeciw - 3  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 
4” w Szczecinie. Uchwała Nr XIX/441/16 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
97/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 97/16 
 
za – 20  przeciw - 5  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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„Warszewo 5” w Szczecinie. Uchwała Nr XIX/442/16 stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
98/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Świerczewo - Ku Słońcu” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 98/16 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - 
Ku Słońcu” w Szczecinie. Uchwała Nr XIX/443/16 stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

99/16 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - 
Duńska 2” w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 
do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – stwierdził, iż chciałby zapoznać się z prognozą skutków 
finansowych związanych z podjęciem planu. 
 
P. Mync - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że na żadnej komisji nie był 
zapytany o skutki finansowe choć do każdego planu są opracowywane. 
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
poinformowała, że prognozy finansowe jak i prognozy środowiskowe są sporządzone 
obligatoryjnie do każdego z planów, ponieważ one są elementem, który jest 
wykładany do publicznego wglądu i każdy może się z tym materiałem zapoznać 
w czasie wyłożenia, które trwa 21 dni. Radni są powiadamiani o tych wyłożeniach. 
Jeżeli radni sobie życzą to Biuro przedstawi taką prognozę. 
 
M. Duklanowski – poprosił o krótką prezentację tych skutków finansowych. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 13.50. 
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Po przerwie: 
 
Krzysztof Michalski – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta poinformował, że 
prognozę skutków finansowych sporządza się na podstawie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest o tym mowa w art. 20. Standardowo 
szacuje się nakłady na wydatki własne gminy i dochody gminy z uwzględnieniem 
potencjalnych roszczeń z art. 36. W planie "Warszewo-Duńska 2" mamy do 
czynienia ze zmianą planu, bo na tym obszarze obowiązuje plan "Warszewo-
Duńska" i dla tego planu również była sporządzana prognoza skutków finansowych. 
Ta prognoza odnosi się jedynie do tych siedmiu terenów i skutków, które wywołuje 
zmiana zapisów na tych terenach. Można powiedzieć, że zmniejszyła się o około 
1300m2 powierzchnia drogi w terenie 2203, co skutkowałoby zmniejszeniem 
nakładów o około 325 tys. zł. To jest na podstawie bardzo ogólnych wskaźników. 
Rzeczywiste nakłady, czy kwota zmniejszenia mogą być inne. Jeśli chodzi 
o wybudowanie szkoły, to jeśli chodzi o brak jeszcze gotowych dokumentacji 
i analiz, które by pozwalały precyzyjnie ustalić te nakłady posługiwano się 
wskaźnikami, które można było znaleźć z realizacji szkół, które już zostały 
wybudowane. Te nakłady mieściły się w granicach 30-40 milionów złotych, w 
zależności od sposobu realizacji. Przyjęta została kwota bezpieczniejsza - 40 
milionów złotych. W budżecie jest już zarezerwowane około 350 tysięcy na 
rozpoczęcie tej realizacji. Szkoła, według informacji z Wydziału Inwestycji, może 
kosztować około 30 milionów złotych. To zależy od tego, czy to będzie zabudowa 
modułowa, jak będzie wyglądał program sportowy i pełne wyposażenie tej szkoły. Po 
stronie dochodowej nie szacowano żadnych dochodów gdyż w związku z tym, że 
wszystkie skutki finansowe były uwzględnione już w planie "Warszewo-Duńska", 
prowadziłoby to do zdublowania wpływów. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 99/16 
 
za – 20  przeciw - 4  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 2” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XIX/444/16 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

100/16 - Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 100/16 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Statutu Powiatowego 
Urzędu Pracy w Szczecinie. Uchwała Nr XIX/445/16 stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

101/16 - upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z 
Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju 

gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę 
dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin” 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 101/16 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim dotyczących 
realizacji projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – 
przebudowa drogi Police-Szczecin”. Uchwała Nr XIX/446/16 stanowi załącznik 
nr 29 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
102/16 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 102/16 
 
za – 21  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie powołania 
Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół 
Wyższych w Szczecinie. Uchwała Nr XIX/447/16 stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
103/16 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 103/16 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady 
Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku 
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Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie. Uchwała Nr XIX/448/16 stanowi 
załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

104/16 - zmiany uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Katarzyna Falbogowska– p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dąbrowski – zapytał, czy nadzór raz w roku nie jest iluzorycznym nadzorem? 
 
K. Falbogowska - p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych stwierdziła, że nie 
aczkolwiek raz w roku, to jest dosyć duże obciążenie jeżeli chodzi o pracowników 
Wydziału Spraw Społecznych, bo w Wydziale tymi zadaniami zajmuje się jedna 
osoba. Nadzór ten daje dosyć dużo efektów, wysyłanych jest dużo informacji również 
do Policji jeżeli chodzi o niepubliczne podmioty, o tym, że działają albo nielegalnie, 
bo nie zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta albo o tym, że 
zostały złamane obowiązujące przepisy. Skutkuje to wydawaniem szeregu zaleceń 
pokontrolnych i naciskiem na to, żeby te zalecenia były zrealizowane. 
Stwierdziła, że dobrze, iż jest ten nadzór gdyż powiązany on jest z uchwałą 
w sprawie bonu opiekuńczego, gdzie rodzice mogą korzystać z dofinansowania 
w zakresie zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat trzech, ponieważ tylko 
i wyłącznie legalnie działające punkty opieki nad dzieckiem mogą taką opiekę 
sprawować, rodzice mogą sprawdzić czy dany punkt jest wpisany do rejestru. Jeśli 
jest wpisany to podlega nadzorowi. 
 
U. Pańka – uważa, że kontrola jest przeprowadzana zbyt rzadko. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 104/16 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
Uchwała Nr XIX/449/16 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
105/16 - założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej 
i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie 

przy ul. Grzymińskiej 6 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 105/16 
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za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie założenia Szkoły 
Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia 
jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo 
Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6. Uchwała 
Nr XIX/450/16 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
106/16 - wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego 

Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego 
likwidacji 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 106/16 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia Ośrodka 
Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i 
Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji. Uchwała Nr XIX/451/16 
stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

107/16 - zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej 

rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony 
środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł 

ciepła 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 107/16 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwały w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto 
Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto 
Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających 
na wymianie źródeł ciepła. Uchwała Nr XIX/452/16 stanowi załącznik nr 41 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

108/16 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 108/16 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na 
terenie Gminy Miasta Szczecin. Uchwała Nr XIX/453/16 stanowi załącznik nr 43 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

109/16 - ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 109/16 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin. Uchwała Nr XIX/454/16 stanowi 
załącznik nr 45 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

110/16 - uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu 
obwoźnego na terenie Miasta Szczecina 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 110/16 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta 
Szczecina. Uchwała Nr XIX/455/16 stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
114/16 - wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra 

i Gminy Miasto Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 114/16 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wspólnej 
realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto 
Szczecin. Uchwała Nr XIX/456/16 stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

115/16 - zmiany uchwały z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad 
korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 115/16 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 27 
maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów 
i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie 
z tych obiektów. Uchwała Nr XIX/457/16 stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

117/16 - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w 
zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju 

ruchu pieszego 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Marek Duklanowski – 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do 
protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
U. Pańka – uważa, że zadania wymienione w projekcie uchwały są realizowane 
w mieście i Prezydent Miasta może rozliczać osoby, które źle odbierają chodniki, nie 
wysłuchują uwag. Radna jest zmartwiona, bo już niedługo nie będzie się jeździć 
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rowerami, ogranicza się możliwość korzystania z samochodów i będzie się chodzić 
pieszo. Radna nie poprze tego projektu uchwały. 
 
M. Duklanowski – stwierdził, że w projekcie nie chodzi o to, aby próbować 
komukolwiek zakazywać jazdy samochodem i nikt do tego nie nakłania. Projekt 
mówi o podniesieniu jakości infrastruktury dla pieszych. 
 
W. Dorżynkiewicz – uważa, że wprowadzenie oficera pieszych jest istotne, ponieważ 
ta osoba będzie kładła nacisk na to, żeby zaczęto dbać o pieszych. Poprosił radnych 
o poparcie projektu uchwały. 
 
J. Bródka – stwierdziła, że należy poprawiać jakość życia pieszych, ponieważ Miasto 
jest tam gdzie są ludzie poruszający się pieszo. Uważa, że należy poprzeć projekt 
uchwały i sama tak uczyni. 
 
M. Kopeć - poparł projekt uchwały. 
 
R. Niburski – również poparł projekt uchwały. 
 
M. Jacyna-Witt – powiadomiła, że w Alei Jana Pawła II odbywa się wycinka drzew, 
ludzie protestują i radna zażądała wyjaśnień od Prezydenta. 
 
W. Dzikowski – poparł zwrócenie uwagi na problem pieszych, ale nie popiera 
tworzenia nowego stanowiska oficera. Będzie przeciwny projektowi uchwały. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 117/16 
 
za – 13  przeciw - 9  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania polityki 
tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego. Uchwała 
Nr XIX/458/16 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
M. Jacyna-Witt - poprosiła o informację na temat wycinki drzew. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
poinformował, że działanie związane z wycinką drzew jest realizowane w ramach 
programu realizacji przedogródków w Alei Jana Pawła II. Nie dotyczy to żadnego 
drzewa w centralnej części tylko w części przylegającej bezpośrednio do kamienic. 
W odniesieniu do tych drzew, na których znajdują się gniazda ptasie działania 
zostały wstrzymane, bo w tym okresie nie mogą być prowadzone z uwagi na to, że 
trzeba mieć specjalną opinię ornitologiczną w tym zakresie i tych drzew wycinka nie 
obejmuje. Natomiast na pozostałe drzewa zostały uzyskane stosowne pozwolenia 
w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z zasadą taką, że za każde wycięte 
drzewo określa się zakres nasadzeń kompensacyjnych. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
118/16 - usunięcia pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Marek Duklanowski – 
Przewodniczący klubu radnych PiS. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do 
protokołu. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęła propozycja poprawki 
do projektu uchwały zgłoszona przez klub radnych Bezpartyjni – załącznik nr 55 do 
protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – Przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni omówił propozycję 
poprawki, która jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały w dn. 30 grudnia 
1991 r. gdzie mówi się o przeniesieniu pomnika na Cmentarz Centralny (wyciąg 
z protokołu stanowi załącznik nr 56 do protokołu). 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO przytoczył wyciąg z Protokołu XX 
sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 grudnia 1991 r. Stwierdził, że projekt 
uchwały wraz z autopoprawką jest dobry. 
 
M. Duklanowski – Przewodniczący Klubu Radnych PiS zgodził się na wprowadzenie 
autopoprawki do projektu uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt – uważa, że idea przeniesienia pomnika jest prawidłowa, 
a Prezydent Miasta będzie musiał przenieść pomnik i później przedstawić propozycję 
zagospodarowania tego terenu i okolicznych obiektów. Jest szansa, że w końcu 
najbardziej atrakcyjne miejsce w Szczecinie zostanie zagospodarowane, 
uporządkowane i stanie się autentyczną atrakcją miasta. 
 
W. Dzikowski – poinformował, że klub radnych Bezpartyjni poprze projekt uchwały. 
 
D. Krystek – stwierdził, że pomnik oddaje hołd żołnierzom, którzy przeszli szlak 
bojowy od Elbląga do Berlina, po kolei zdobywając Gdańsk, Gdynię, Kołobrzeg, a 26 
kwietnia Szczecin. Chciałby aby radni podczas głosowania wznieśli się ponad 
podziały polityczne i każdy zgodnie z własnym sumieniem ocenił, czy pamięć 
i szacunek dla tych żołnierzy, którzy zginęli idąc i wyzwalając Szczecin należy im się 
czy nie. 
 
W. Dorżynkiewicz – będzie głosował przeciwko tej uchwale, gdyż historii nie da się 
wymazać. Pomnik mógłby być ciekawostką historyczną. 
 
U. Pańka – radna uważa, że aby czcić żołnierzy, którzy oddali swoje życie, to nie 
koniecznie trzeba to czynić pod pomnikami, można to czynić w innych miejscach. 
Radna chciałaby usłyszeć od Prezydenta, czy na cmentarzu jest miejsce na 
posadowienie tego pomnika. 
 
R. Niburski – stwierdził, że pomnik rozpada się na kawałki i dlatego należy go 
przenieść w inne miejsce. 
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J. Stopyra - stwierdził, że pomnik jest poświęcony pamięci tym, dzięki którym 
jesteśmy teraz w Szczecinie. Radnemu podoba się pomysł przeniesienia go na 
Cmentarz Centralny. 
 
P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta w pełni popiera głosy aby przenieść pomnik 
Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie w godne miejsce. Nie potrafi 
powiedzieć, czy jedynym wyjściem jest cmentarz. Jeśli chodzi o ochronę zabytków to 
jeżeli obiekt nie jest w rejestrze zabytków, ale chce się tam robić jakąś zmianę, 
to konserwator zabytków może tą zmianę zablokować jeśli uzna, że jednak powinno 
to być zabytkiem. 
 
T. Hinc – stwierdził, że radnym zależy na przeniesieniu pomnika na cmentarz. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 118/16 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 3  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przeniesienia 
pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie. Uchwała Nr XIX/459/16 
stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
119/16 - zmiany uchwały 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" 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. Autopoprawka 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 119/16 z autopoprawką 
 
za – 19  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 XIX/460/16 stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

120/16 - nadania nazwy urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 120/16 
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za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie. Uchwała Nr XIX/461/16 stanowi załącznik 
nr 62 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

121/16 - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu. Przewodniczący zgłosił 
autopoprawkę polegającą na wykreśleniu ze składu Komisji ds. Inicjatyw 
Społecznych radnego Janusza Jagielskiego, zgodnie z deklaracją złożoną przez 
radnego.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 121/16 z autopoprawką 
 
za – 18  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 XIX/462/16 stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

122/16 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 122/16 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Uchwała Nr XIX/463/16 stanowi 
załącznik nr 66 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad: 
 
10. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2015 roku. 

 
Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2015 roku stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
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Przystąpiono do realizacji 11 punktu porządku obrad: 
 
11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2015 r. 
 
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2015 r. stanowi 
załącznik nr 68 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 12 punktu porządku obrad: 
 
12. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/1356/14 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu 
wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2016". 

 
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/1356/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 
3 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy 
Miasto Szczecin na lata 2014-2016" stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 13 punktu porządku obrad: 
 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 14 punktu porządku obrad: 
 
14. Sprawozdanie z działalności: 
 
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 

stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 71 do 

protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 15 porządku obrad: 
 
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 16 porządku obrad: 
 
16. Zamknięcie obrad. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad XIX sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka XIX zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Łukasz Tyszler 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 
 
Marta Klimek 


