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Protokół  Nr  XXXVIII/18
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  27  lutego  2018  r.
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1)

Początek obrad w dniu 27 lutego 2018 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 16.00

W dniu 27 lutego 2018 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni:
1. Dawid Krystek
2. Grażyna Zielińska

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,
- zaproszeni goście - lista obecności stanowi załącznik nr 6 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 XXXVIII
zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej - Sławomira Nitrasa, Prezydenta Miasta i jego zastępców, Skarbnika i 
Sekretarza Miasta, 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 29 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XXXVIII zwyczajną sesję 
Rady Miasta Szczecin.

S. Biernat – Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Sławomira Nitrasa -
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

S. Nitras – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu zachodniopomorskich 
parlamentarzystów poprosił radnych o współpracę przy projekcie ustawy 
aglomeracyjnej dla województwa zachodniopomorskiego, której treść przekazał na 
ręce Przewodniczącej Rady Miasta.
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w 
dniu 30.01.2018 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:

za – 19 przeciw – 0 wstrzym. – 0

W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu):

Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad:

- projektu uchwały nr 47/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta 
Miasta Szczecin

za - 22 przeciw - 0 wstrzym. - 0

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

- projektu uchwały nr 49/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta 
Miasta Szczecin w zakresie rozpatrzenia skargi z dnia 13.06.2017r. 
w sprawie uciążliwości spowodowanych działalnością Fundacji Na Rzecz 
Zwierząt "Dzika Ostoja"

za - 24 przeciw - 1 wstrzym. - 0

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

Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 48/18 zmieniającego uchwałę w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych

za - 27 przeciw - 0 wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.
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Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 42/18 w sprawie 
uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”

M. Duklanowski – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska poprosił aby nie zdejmować projektu uchwały z 
porządku obrad i głosować przeciwko wnioskowi.

za - 0 przeciw - 27 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały nie został zdjęty z porządku
obrad.

Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
43/18 zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta 
Szczecin oraz sposobu ich pobierania, w związku z zakończeniem inicjatywy 
uchwałodawczej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu)

M. Duklanowski – zapytał dlaczego kończy się inicjatywę uchwałodawczą dla tego 
projektu uchwały? Stwierdził, że Komisja go omawiała i otrzymała informację, iż 
skoro zmienia się nazwa ulicy Obrońców Stalingradu na ul. Edmunda Bałuki 
potrzebna jest zmiana uchwały aby pobierać opłaty za parkowanie w tym miejscu. 
Radny zapytał czy w związku z tym wnioskiem mieszkańcy nie muszą płacić za 
parkowanie na tej ulicy?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin poinformował, że skorzystali ze 
swojej kompetencji wycofania tego projektu z racji tego, że pojawiły się różne głosy 
dotyczące treści tej uchwały na komisjach merytorycznych i w związku z tym uznali, 
że powinni nad nią jeszcze popracować.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
poinformował, że opłata na ul. Edmunda Bałuki obowiązuje gdyż zmieniła się tylko 
nazwa ulicy.

za - 21 przeciw - 2 wstrzym. - 1

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

Więcej wniosków nie zgłoszono.

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

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

w dniu 30 stycznia 2018 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Stanowisko w sprawie rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r.
5. Stanowisko w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z 

okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
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6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 35/18 - przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór 
Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława 
Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie,

- 36/18 - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez 
zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza 
Zawadzkiego 75 w Szczecinie,

- 37/18 - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. 
Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 
4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie,

- 38/18 - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, 
wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego,

- 5/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 
Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie,

- 25/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Golęcino-Rolna” w Szczecinie,

- 26/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto –
Starówka - Rynek Warzywny” w Szczecinie,

- 27/18 - (wersja 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Stołczyn - Bajeczna 2” w Szczecinie,

- 44/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –
Derdowskiego 3” w Szczecinie,

- 24/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- 28/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego -
pomieszczenia gospodarczego nr 9c położonego w Szczecinie przy ul. 
Władysława Łokietka 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz 
właściciela lokalu mieszkalnego nr 8 przylegającego do pomieszczenia nr 9c 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości 
gruntowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży,

- 30/18 - ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na 
działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2 z obrębu 2090 (Pogodno 90), położonych w 
Szczecinie na Osiedlu Świerczewo,

- 46/18 - stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w związku z 
rządowym programem mieszkaniowym "Mieszkanie Plus",

- 31/18 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
"Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

- 32/18 - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia 
z Gminą Stare Czarnowo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia 
pn. „Budowa ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej Szczecin –
Śmierdnica – Stare Czarnowo”,

- 42/18 - uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”,

- 33/18 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na 
terenie Gminy Miasto Szczecin,
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- 34/18 - zmiany uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

- 40/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pięciu Stawów),
- 39/18 - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości,
- 41/18 - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i 

Transportu Miejskiego,
- 45/18 - skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom 

Kombatanta" w Szczecinie,
- 47/18 – skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
- 48/18 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 

Szczecin oraz ich składów osobowych,
- 49/18 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie 

rozpatrzenia skargi z dnia 13.06.2017r. w sprawie uciążliwości 
spowodowanych działalnością Fundacji Na Rzecz Zwierząt "Dzika Ostoja",

8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2017 r.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:

4. Stanowisko w sprawie rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r.

Prezentacji przedłożonego projektu stanowiska dokonał Paweł Bartnik –
Przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Projekt stanowiska 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem stanowiska

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła stanowisko w sprawie rocznicy wydarzeń 
marcowych 1968 r. Stanowisko Nr 15/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad:

5. Stanowisko w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

S. Biernat – Przewodnicząca obrad poprosiła radnego Rafała Niburskiego o 
odczytanie projektu stanowiska.

R. Niburski – odczytał projekt stanowiska, który stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem stanowiska

za – 21 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła stanowisko w sprawie wzniesienia 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Stanowisko Nr 16/18 stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad:

6. Interpelacje i zapytania radnych.

Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz w 
okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

U. Pańka - zgłoszone zapytanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a zgłoszona 
interpelacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

M. Jacyna-Witt – radna zapytała o całe procedury dotyczące budowy stadionu 
piłkarskiego w Szczecinie. Poprosiła o:

- kserokopię pozwolenia na budowę stadionu piłkarskiego, które 
prawdopodobnie zostało wydane,

- przedstawienie przyczyny odwołania Prezesa Spółki Stadion Szczeciński.
W związku z rezygnacją ze współpracy z architektem, który projektował stadion 
radna zapytała czy zostały przekazane wszelkie prawa do tego projektu Gminie 
Miasto Szczecin oraz kto będzie w przyszłości konsultował realizację budowy tego 
stadionu z wykonawcami?
W jaki sposób został lub będzie wyłoniony projektant infrastruktury 
okołostadionowej, która ma być realizowana razem ze stadionem w jednym 
projekcie?
W jaki sposób będzie wyłoniony wykonawca w lipcu skoro nie ma na razie projektu 
infrastruktury okołostadionowej?

M. Duklanowski – radny interpelował w sprawie oznakowania dróg, parkowania 
oraz wprowadzenia zakazu poruszania się w sposób tranzytowy samochodów 
ciężarowych.

U. Pańka – zgłoszone zapytanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

M. Gadomska – radna interpelowała w sprawie utrzymania porządku w okolicach 
placów zabaw zrealizowanych przez rady osiedlowe. Radna poprosił również aby na 
placach zabaw zaczęły się pojawiać sprzęty do zabawy dla dzieci 
niepełnosprawnych.

W. Dorżynkiewicz – radny interpelował w sprawie wycinki drzew, czystości na 
przystankach komunikacji miejskiej oraz zatrudnienia w spółce Fabryka Wody Pana 
Konrada Stępnia.

B. Baran – podziękował wszystkim radnym za przyjęcie stanowiska w sprawie 
rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r. - interpelacja stanowi załącznik nr 16a do 
protokołu.
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P. Bartnik – radny odnosząc się do przyjętego stanowiska w sprawie wzniesienia 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę poprosił Prezydenta Miasta żeby był przewidziany 
konkurs na wykonanie tego pomnika.

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad:

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

35/18 – przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór 
Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława 

Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały oraz projektów nr 36/18, 37/18 i 
38/18 w imieniu Prezydenta Miasta dokonała Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału 
Oświaty. Projekt uchwały nr 35/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 35/18

za – 19 przeciw - 1 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie 
przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w 
Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla 
i Metodego 43 w Szczecinie. Uchwała Nr XXXVIII/1099/18 stanowi załącznik nr 19
do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

36/18 – zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez 

zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza 
Zawadzkiego 75 w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 36/18

za – 20 przeciw - 2 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi 
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im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. 
Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXXVIII/1100/18 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

37/18 – zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. 
Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–

7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 37/18

za – 20 przeciw - 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w 
Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w 
Szczecinie. Uchwała Nr XXXVIII/1101/18 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

38/18 – zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, 
wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 38/18

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, 
poprzez nadanie szkole numeru porządkowego. Uchwała Nr XXXVIII/1102/18 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

5/18 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 
Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Slajdy z prezentacji stanowią 
załącznik nr 27 do protokołu.
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S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

J. Posłuszny - zwrócił uwagę, że nowopowstały obiekt gastronomiczno-hotelowy 
powstał na starych fundamentach, na starej działce. Dzisiaj funkcjonujemy 
w innych czasach i obiekt hotelowo-gastronomiczny musi mieć miejsca parkingowe. 
Radny poinformował, iż uzyskał informację, że będzie tam 25 miejsc parkingowych, 
a w jego odczuciu na tak duży obiekt będzie to o wiele za mało, bo przecież będą 
tam się odbywały imprezy okolicznościowe t.j. wesela. Dzisiaj jeszcze ten obiekt nie 
funkcjonuje, a już dzisiaj przy ul. Słowackiego nie ma gdzie stanąć. 

A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
poinformowała, że teren, na którym jest zlokalizowany obiekt gastronomiczno-
hotelowy znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Prowadzone były 
rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na temat również różnych 
innych miejsc, które są przeznaczone na cele parkingowe, albo mogłyby być 
przeznaczone na cele parkingowe i jest jasne stanowisko Konserwatora, że 
zaprojektowana ilość miejsc parkingowych jest absolutnie optymalna. Ponadto 
ul. Słowackiego na odcinku od pierwszego wejścia na teren parku do skrzyżowania 
z ul. Wyzwolenia, przeprojektowana jest linia regulacyjna ulicy, która pozwoli na 
inny sposób parkowania w tym obszarze. Problem parkowania w tym obszarze był 
analizowany i należy zgodzić się z Konserwatorem, że park nie jest miejscem,
w którym powinno odbywać się parkowanie samochodów.

W. Dąbrowski - uznał, że skoro wraca dyskusja można powiedzieć, że ten plan nie 
jest do końca przemyślany i dopracowany. Radny Posłuszny dołożył kolejny element 
dotyczący problemów z parkowaniem. Na Komisji Budownictwa radni dyskutowali, 
że został zmieniony teren elementarny przy torach kolejowych, gdzie podzielono ten 
teren na trzy części i tylko część tego terenu stanowi parking. Pojawił się też temat 
Domu Pomocy Społecznej, który też będzie potrzebował miejsc parkingowych.
Radny uznał, iż należy przedstawiony projekt odesłać do komisji celem 
przeanalizowania pod kątem miejsc parkingowych. Radny przypomniał, że obok 
znajduje się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Seminarium są to 
miejsca gdzie odbywa się dość duży ruch. Przypomniał spotkanie z prywatnym 
inwestorem, który chciał do czasu zagospodarowania terenu przez Miasto, 
wybudować obiekt, w którym mogłaby się znajdować gastronomia i pomocnicze 
pomieszczenie dla obsługi. 

A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
zwróciła uwagę, że jeżeli projektowana w planie jest jakakolwiek funkcja, dla tej 
funkcji w obrębie działki, na której ma być lokalizowana musi być zapewniona 
odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Nie ma takiej możliwości, że w obszarze dla 
którego projektujemy jakiekolwiek przeznaczenie i użytkowanie terenu, nie miałoby 
być zapewnione odpowiednie parkowanie. Są stosowne tabele i dla każdej funkcji 
przyporządkowane są odpowiednie ilości miejsc parkingowych. W przypadku tego 
terenu mimo, że jest to teren właściciela prywatnego, również na części jego terenu 
został zaprojektowany w planie parking ogólnodostępny na około 70 miejsc. Po 
sąsiedzku znajduje się teren, na którym są prywatni użytkownicy, jest to obszar na 
którym znajduje się 100 garaży murowanych z czego ponad połowa (51) jest już 
własnością prywatną.
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P. Bartnik - radny uznał, że realia są takie, że przy ul. Słowackiego w godzinach 
wieczornych lub popołudniowych nie można zaparkować. Działające tam wcześniej 
restauracje nie utrzymały się głównie ze względu na to, że nie było tam gdzie 
zaparkować. Jest to problem może nie wprost dotyczący tego planu, ale jest to 
pytanie do Prezydenta jak to rozwiązać, a zakaz parkowania na chodniku to nie jest 
żadne rozwiązanie. 

A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
stwierdziła, że plan zakłada poprawę linii rozgraniczających przez co będzie można 
zorganizować większą ilość miejsc parkingowych. Natomiast ten nowy budynek 
został wybudowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i niestety wstecz 
ustaleniami planu nie można regulować sposobu zagospodarowania dla tego 
obszaru. Natomiast teren parku jako taki nie może być traktowany jako miejsce 
parkingowe dla potrzeb hotelu. Dyrektor uznała, że problem parkowania w tym 
rejonie może rozwiązać węzeł przesiadkowy w rejonie Niebuszewa i usytuowanie tam 
parkingu wielopoziomowego. 

M. Duklanowski - poinformował, że chwilę przed sesją spotkał się z ludźmi, którzy 
złożyli wniosek o kupno gruntu od miasta przy ul. Barnima. Okazało się, że to nie 
jest tak, że Miasto chce sprzedać tylko ktoś chce kupić. W związku z tym, że 
ul. Księcia Barnima, ul. Słowackiego, ul. Żupańskiego są blisko zlokalizowane 
i wątpliwości z nimi związanych jest sporo, Komisja powinna pojechać w te miejsca, 
zobaczyć i ocenić jak to wygląda. Radny zgłosił wniosek formalny o odesłanie 
projektu uchwały do projektodawcy.

A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
zwróciła uwagę na fakt, że ul. Słowackiego nie jest już przedmiotem omawianego 
planu. Mowa jest tylko o terenie parkowym, który jest pod ścisłą ochroną
konserwatorską ponadto proponowane są nowe rozwiązania architektoniczne 
związane z przebudową obiektu Amfiteatru, dla którego ustalenia planu wpisują 
bardzo szczegółowe i ważne dla tego przedsięwzięcia ustalenia. Parkowanie w rejonie 
obszaru dzielnicy Niebuszewo rzeczywiście mogłoby być przedmiotem spotkań 
Komisji celem szczegółowego omówienia. 

M. Jacyna-Witt - uznała, że przedstawiony plan jest zbyt duży 88ha, co powoduje, 
że problemy, które powstają przy jego tworzeniu są trudne do uzgodnienia, także 
pomiędzy radnymi. To co się podoba z jednej strony może być przez drugą część 
kwestionowane. Jak głosować za planem, który ma wiele zarzutów? Radna uznała, 
że utrzymanie funkcji parkingowej w osi Jasnych Błoni jest absolutnie nie do 
przyjęcia, co wielokrotnie podkreślała prof. Helena Frejno. W planie wpisany jest 
parking podziemny, co praktycznie jest nie do zrealizowania, jednak tym wpisem 
utrzymuje się  funkcję parkingową w miejscu, w którym tego parkingu absolutnie 
nie powinno być. Odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Duklanowskiego 
stwierdziła, że Jasne Błonia i okolice parkowe wymagają właśnie jak największej 
ilości punktów gastronomicznych, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, zjeść lody, wypić 
kawę itd. Radna uznała, że jest zwolennikiem zastosowania takiego zapisu, który 
umożliwiałby korzystanie z tego typu drobnych lokali gastronomicznych, bo jest to 
miejsce rekreacyjne, użytkowe. Radna zapowiedziała, że będzie głosowała za 
odesłaniem tego projektu do projektodawcy.

M. Bagiński - stwierdził, że teren objęty planem nie jest to ani łąka ani pole. Jest to 
teren chroniony przyrodniczo i konserwatorsko, obejmuje prywatne nieruchomości i 
to powoduje, że nie jest to takie proste, dlatego odesłanie tego planu na miesiąc nic 
nie zmieni. Nie wymyśli się nowych miejsc parkingowych, bo ich zwyczajnie nie ma.
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A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
poinformowała, że w rejonie ulicy Monte Cassino i Ogińskiego zapisana jest 
w ustaleniach planu lokalizacja usług i mieszkaniówki z usługami, i od woli 
właścicieli będzie zależało jakiego rodzaju usługi będą tam zlokalizowane, oczywiście 
mogą te być także usługi gastronomiczne.

B. Baran - poinformował, że Komisja Promocji, Rozwoju i Gospodarki Morskiej po 
długich dyskusjach zaopiniowała pozytywnie ten plan, ale skoro rozważana jest 
jeszcze możliwość pracy nad tym planem, radny poprosił o rozważenie jeszcze jednej 
sugestii. Do radnego zgłaszało się kilku mieszkańców ul. Piotra Skargi o to, że od lat 
zabiegają aby z Jasnych Błoni, pod ul. Piotra Skargi, w kierunku pomnika Czynu 
Polaków powstało przejście podziemne. Radny uznał, że jeżeli miałby powstać tam 
parking podziemny, to można by jedno z drugim połączyć.

W. Dzikowski - stwierdził, że jako Przewodniczący Komisji Budownictwa czuje się
trochę zniesmaczony. Największym problemem, z którym się boryka jako 
przewodniczący jest ustalenie porządku obrad Komisji. W związku z tym, że 
2 godziny po rozpoczęciu Komisji Budownictwa rozpoczyna się posiedzenie innej 
komisji, stara się tak ustalić porządek obrad aby wystarczyło czasu na dyskusję. 
Dzisiaj głos zabierają członkowie Komisji Budownictwa i nikt więcej. Gdyby taki 
wniosek padł na Komisji pewnie zostałby poddany pod głosowanie. Jednak 
stanowisko przyjęte przez Komisję większością głosów było pozytywne. Radny uznał, 
iż nie rozumie co takiego sie wydarzyło, że radni dzisiaj zmienili stanowisko?

M. Duklanowski - stwierdził, że wątpliwości zgłaszane przez radnych dzisiaj były 
także zgłaszane na Komisji i one pozostały.

W. Dzikowski – Przewodniczący Klubu radnych Bezpartyjni zgłosił wniosek 
formalny o 15 minut przerwy.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę do godziny 12.15.

Po przerwie:

S. Biernat – Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek radnego 
M. Duklanowskiego o odesłanie projektu uchwały nr 5/18 do projektodawcy

za - 13 przeciw - 9 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

25/18 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Golęcino-Rolna” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 25/18

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-
Rolna” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXVIII/1103/18 stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

26/18 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto –
Starówka - Rynek Warzywny” w Szczecinie

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

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

M. Duklanowski – zapytał jak będzie można jechać rowerem kiedy będzie się chciało 
wjechać na Międzyodrze niekoniecznie wjeżdżając na Prawobrzeże?

A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta
poinformowała, że równolegle do Trasy Zamkowej po gruncie będzie przedłużenie 
drogi, która jest w sąsiedztwie Zamku i będzie ono prowadziło na Most Kłodny.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 26/18

za – 20 przeciw - 1 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek 
Warzywny” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXVIII/1104/18 stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

27/18 – (wersja 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Stołczyn - Bajeczna 2” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
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S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad wersją 2 projektu uchwały nr 27/18

za – 22 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn - Bajeczna 2” w 
Szczecinie. Uchwała Nr XXXVIII/1105/18 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

44/18 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –
Derdowskiego 3” w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa odstąpiła od opiniowania.

W dyskusji głos zabrali:

M. Duklanowski – poinformował, że BPPM poinformowało, że wniosek dotyczący 
kościoła został złożony po terminie i nie był w związku z tym istotny. Radny odniósł 
sie do odległości dojścia pieszego do kościoła przy ul. Taczaka, który znajduje się za 
osiedlowym parkiem rekreacyjnym. W linii prostej do Parafii Przemienienia 
Pańskiego może być rzeczywiście 2 km. Jeżeli pieszy idzie najkrótszą dostępną dla 
niego drogą to przemierza 1900 m. Radny przypomniał, jedną z sesji, na której 
członek Klubu radnych "Bezpartyjni" M. Liktoras złożyła wniosek o reasumpcję 
głosowania ponieważ "Klub SLD wziął bardzo długą przerwę, zostaliśmy wybici z 
rytmu, nie zrozumieliśmy projektu uchwały". Projektodawcy projektu uchwały 
D. Krystek, A. Kozłowski, P. Kęsik, H. Jerzyk w uzasadnieniu jasno mówili, że 
nieruchomość stanowiąca działkę 1/57 nie została zabudowana zgodnie z zapisami 
na budowę obiektu sakralnego ale brakuje przedszkola, szkoły czy obiektu 
sportowego. Jest to malutka działka przeznaczona do dzisiaj pod usługi sakralne. 
Dzisiaj w przedstawionym planie wychodzimy dużo szerzej. Radny odniósł się do 
wypowiedzi Dyrektor BPPM w sprawie uwagi przedstawionej przez Kurię, która 
została złożona po czasie, a była złożona w terminie. Widzieliśmy, że są 2 km do 
innego kościoła, a Pani Dyrektor mówiła, że jest dużo bliżej. Za chwilę usłyszymy, że 
musimy ten plan przyjąć bo na skrzyżowaniu Witkiewicza i Taczaka będzie 
powstawał duży ekoport i ponieważ do niego jest dofinansowanie musimy przyjąć 
ten plan zagospodarowania przestrzennego. Radny zwrócił uwagę, że pismo Kurii 
nie zostało uwzględnione i nie zostało wskazane inne miejsce na budowę kościoła. 
Uznał tą uchwałę za czysto ideologiczną, bo chodziło o usunięcie kościoła z tego 
miejsca i wprowadzenie w to miejsce innych rozwiązań. Taki był wydźwięk tej 
uchwały, tak to padało w wywiadach udzielanych do mediów, że ten kościół w tym 
miejscu jest niepotrzebny i w związku z tym należy go usunąć. Większość radnych, 
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którzy wzięli udział w głosowaniu, w myśl tego co powiedziała radna M. Liktoras nie 
wiedziało nad czym głosuje. W tym planie jest szereg innych złych rzeczy. To że 
kościoła tutaj nie ma, że nie uwzględniono uwagi Archidiecezji, to nie musi być osią 
sporu. Dzisiaj ul. Przygodna ma charakter bardziej deptaku i więcej osób chodzi 
tam pieszo niż korzysta z transportu samochodowego. Plan przewiduje 
wprowadzenie na części bez chodnika wprowadzenie dużego ruchu ze względu na 
to, że w tym miejscu przewidywane jest powstanie szkoły. Radny przypomniał, że na 
Komisji wnioskował o puszczenie ruchu ul. Polskich Marynarzy i dopiero na 
poziomie szkoły kierować go w kierunku szkoły, a nie przez ul. Przygodną. Radny 
zwrócił uwagę, że Miasto nie uczestniczy w żadnych programach promujących 
alternatywne formy dotarcia do szkoły, w jaki więc sposób przez kilkuset metrowy 
odcinek jezdni, będzie można w sposób bezpieczny przeprowadzić pieszych. Radny 
uznał, że tego nie uda się zrobić. Tutaj nie ma możliwości zabezpieczenia tego 
terenu i wskazania, że tędy jeździć nie wolno. Radny zawnioskował aby te kwestie 
poprawić aby było to bezpieczne dla uczniów. 

U. Pańka – zaapelowała, aby nie rzucać insynuacji jakoby radni nie wiedzieli nad 
czym głosują. Radna zapytała, czy w sprawie planu odbyły się konsultacje, czy są 
protokoły z tych spotkań?

Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
wyjaśniła, że każdy projekt planu jest przedkładany do publicznego wyłożenia przez 
21 dni, każdy może przyjść zapoznać się z planem, radni również są o tym 
zawiadamiani odrębnym pismem. Projekty są wykładane i omawiana w Biurze 
Planowania Przestrzennego Miasta. Każde spotkanie z mieszkańcami jest 
protokołowane. Jest to procedura, która wynika z ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, wszystkie materiały są potem przedkładane 
nadzorowi Wojewody. 
Odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Duklanowskiego w sprawie organizacji 
ruchu w osiedlu wyjaśniła, że jest to odrębne zagadnienie, którym zajmuje się 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zwróciła uwagę, że 
przedmiotowy ciąg pieszo-jezdny znajduje się w sąsiedztwie zaplanowanego terenu 
rekreacyjno-sportowego osiedla. Jest to teren, który w planie znalazł się na wniosek 
Rady Osiedla Gumieńce. Wszystkie sąsiadujące drogi posiadają takie ustalenie, że 
jest to ciąg pieszo-jezdny. Pozostałe drogi posiadają możliwość wykonania licznych 
miejsc parkingowych.  

P. Bartnik – radny zwrócił uwagę, że będąc radnymi tej kadencji już ponad 3 lata, to 
przecież jeżeli uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu budziła takie emocje, 
to można było podjąć inicjatywę uchwałodawczą zmieniającą. Radny zwrócił uwagę, 
że w międzyczasie nastąpiły także zmiany w systemie oświaty i w omawianej 
dzielnicy były dwie szkoły do poziomu szkół średnich: gimnazjum i szkoła 
podstawowa. Obecnie są dwie szkoły podstawowe Nr 66 i Nr 16. Ponadto Dobra 
Szczecińska tuż przy granicy wybudowała przepiękną szkołę, z której szczecinianie 
też korzystają. Radny zapytał, czy do tej nowej rzeczywistości ktoś wykonał 
jakąkolwiek analizę czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych lat w tym 
rejonie miasta? Czy teren przeznaczony na oświatę jest potrzebny? 

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała, że zanim jeszcze rozpoczęła 
się reforma pojawiały się głosy o przepełnieniu w Szkole Podstawowej Nr 16 
i wówczas informowaliśmy, że w miejsce gimnazjum powstanie szkoła podstawowa 
i tak się stało. Na ten moment można powiedzieć, że to rozwiązało w jakimś sensie 
problem, ale tylko na ten moment, dlatego że nie można zrobić precyzyjnej 
symulacji długoterminowej ponieważ szkoła podstawowa będzie się stopniowo 
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budowała. Wydział wyraził zgodę, aby zgodnie z ustawą przyjmować dzieci do klasy 
czwartej. Zainteresowanie rodziców było, co tym bardziej rozładowało tłok w SP 16, 
ale istotną rzeczą jest jeszcze to, że w planie znajduje się zapis, iż może tam powstać 
również przedszkole. Wydział szukał lokalizacji pod przedszkole właśnie na 
Gumieńcach, były także plany rozbudowania istniejącego przedszkola, jednak 
okazało się, że teren przyległy do przedszkola jest zarezerwowany pod cele obronne i 
nie można nic rozbudowywać. Dodatkowo problem jest taki, że żeby powstała 
jakakolwiek placówka oświatowa, to trzeba znaleźć teren należący do Miasta i teren 
na którym w planie jest rezerwacja pod cele oświatowe. Zmiana planu jest 
długotrwała, a sytuacja zmienia się dość dynamicznie. Na reformy nakłada się 
jeszcze rozbudowa osiedla.
Reforma spowodowała, że zarówno szkoła przy ul. Chobolańskiej i przy 
ul. Brodnickiej będą ośmioletnie, a nie sześcioletnie jak dotychczas. Założenia 
reformy były takie aby zlikwidować dwuzmianowość w szkołach podstawowych 
i skrócenie czasu trwania lekcji, tak żeby dzieci nie kończyły lekcji o godz. 18.00. 
Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki i potrzebę zwiększenia miejsc 
w przedszkolu, zabezpieczenie tego miejsca na usługi edukacyjne jest sensowne.

W. Dzikowski – uznał, że nie chciałby rozstrzygać zasadności złożonego wniosku 
w poprzedniej kadencji przez Klub radnych SLD. Radni większością głosów 
zadecydowali, że ten plan trzeba zrobić. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta 
wykonało pracę przygotowując ten plan. Odwołując się do zapisów projektu 
uchwały nr 46/18 w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta 
w związku z rządowym programem mieszkaniowym "Mieszkanie Plus" zwrócił uwagę 
że są w nim wskazane dwa potencjalne miejsca i wymieniona jest także 
ul. Przygodna. Radny zapytał, czy nie ma tutaj żadnej kolizji, czy jest to przypadek?

M. Wilkocki – zwrócił uwagę, że projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia 
przedmiotowego planu poprali przedstawiciele wszystkich klubów, a odnośnie 
wprowadzenia innych zmian tj. budowa ekoportu wynika ona ze zwiększonych 
potrzeb w tym zakresie. Odnosząc się do zabezpieczenia terenu pod placówkę 
oświatową radny zwrócił uwagę, że Gumieńce to najbardziej dynamicznie 
rozwijające się osiedlem pod względem demograficznym, obecnie jest to ponad 
22.000 mieszkańców. Za chwilę powstanie osiedle przy ul. Cukrowej na 9 tys. 
mieszkańców. 

T. Hinc – stwierdził, iż rozumie, że Rada wyraziła zgodę aby Biuro Planowania 
Przestrzennego rozpoczęło prace nad tym planem, ale teraz Rada ma podjęć kolejną
decyzję, czy plan przygotowany przez BPPM jest planem akceptowalnym i każdy 
radny w swoim sumieniu taką decyzję podejmie. 

J. Bródka – uznała, że placówka oświatowa typu przedszkole lub żłobek 
w omawianym miejscu jest jak najbardziej wskazana. 

M. Duklanowski – zacytował, fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 1 lutego 2012 r. II/OSK 1989/11 "
"(...) nie jest możliwe poddanie pod głosowanie rady gminy, podejmującej uchwałę 
w kwestii rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, "listy" 
uwag nie uwzględnionych przez organ wykonawczy gminy, gdyż nie odpowiada to 
w żadnej mierze wymogowi rozpatrzenia uwag.(...)"
"(...) Każda ze zgłoszonych uwag musi być bowiem rozpatrzona indywidualnie, 
a w konsekwencji rozstrzygnięcie w tym zakresie także musi mieć charakter 
indywidualnej uchwały. (...)"
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Jest to pochodna zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
art. 20 ust. 1, który mówi o tym, że rada gminy podejmuje decyzje o sposobie 
rozpatrzenia uwag projektu planu oraz sposobie realizacji. Radny zwrócił się do 
mec. J. Martyniku-Placha o wyjaśnienie tej kwestii. Jak się popatrzy na praktykę 
w innych miastach to np. Kraków głosuje każdą ze zgłoszonych uwag odrębnie. 
Tutaj część uwag jest uwagami, które były bagatelizowane, które są przedstawiane 
przez urzędników w sposób oderwany od rzeczywistości. Radny stwierdził, iż 
osobiście uważa, że każdą z uwag Rada powinna przegłosować odrębnie.

J. Martyniuk-Placha – radca prawny wyjaśniła, że są dwie ścieżki, które do tej pory 
funkcjonowały równolegle w orzecznictwach różnych miast i uchwałach 
podejmowanych przez różne miasta. Pierwsza ścieżka, to ta, którą dotychczasowo 
przyjmowano czyli uwagi były rozpatrywane wspólnie przez organ wykonawczy 
i Rada podejmowała jedną uchwałę w sprawie przyjęcia planu wraz z rozpatrzeniem 
uwag. Faktycznie jest także taka praktyka, w której to Rada rozstrzyga każdą 
z uwag odrębnie. Nie ma obecnie jednego rozstrzygającego stanowiska, która z tych 
praktyk jest prawidłowa. Wojewoda nigdy nie zakwestionował dotychczas 
stosowanej praktyki podejmowanej przez Radę, ani też szczeciński sąd się w tej 
kwestii nie wypowiedział, że jest to praktyka nieprawidłowa. W prawie 
samorządowym w dużej mierze działa się w oparciu o orzecznictwa i o praktykę,
która się wykształciła, dlatego radczyni uznała, że nie może jednoznacznie 
przesądzić, że uchwały podejmowane w takim trybie jak do tej pory były 
podejmowane nieprawidłowo. Jeżeli wykształci się nowa linia orzecznicza i będzie 
ona rozstrzygnięta jednoznacznie, to oczywiście ta praktyka zostanie zmieniana, 
niemniej jednak na chwilę obecną takiej silnej linii orzeczniczej radczyni nie zna. 

A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
zwróciła uwagę, że rozpatrzenie uwag, tych nieuwzględnionych, stanowi załącznik 
nr 3 do uchwały.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
wyjaśnił, że ekoport, który jest projektowany w rejonie skrzyżowania ulic Taczaka 
i Witkiewicza jest odpowiedzią na bardzo silną potrzebę, która jest związana 
z popularnością i dużą ilością odpadów kierowanych do ekoportu przy 
pl. Słowińców, ponieważ działa on dzisiaj na granicy swojej wytrzymałości. Dyrektor 
poinformował, że obecnie jest sporządzony projekt nowego ekoportu, został złożony 
wniosek do Narodowego Funduszu i są duże szanse na otrzymanie dofinansowania. 
Powołując się na doświadczenia przy realizacji ekoportu w rejonie ul. Arkońskiej, 
jak mieszkańcy chętnie przyjęli zastosowane tam rozwiązania, dyrektor zwrócił się 
do radnych z prośbą o wzięcie także tej sprawy pod uwagę przy głosowaniu nad 
przedmiotowym projektem uchwały. 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 44/18

za – 16 przeciw - 7 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XXXVIII/1106/18 stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

S. Biernat – Przewodnicząca obrad zwołała posiedzenie Komisji Edukacji i ogłosiła 
przerwę do godziny 14.30.
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Po przerwie:

P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej odniósł się do 
kwestii zwołania przed przerwą Komisji ds. Edukacji.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

24/18 – wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 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 24/18

za – 21 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Uchwała Nr XXXVIII/1107/18 
stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

28/18 – wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia 
gospodarczego nr 9c położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 11 

w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu 
mieszkalnego nr 8 przylegającego do pomieszczenia nr 9c wraz z oddaniem w 
użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz określenia 

wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 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 28/18

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9c 
położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie w drodze 
bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 8 przylegającego do 
pomieszczenia nr 9c wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w 
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nieruchomości gruntowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny 
sprzedaży. Uchwała Nr XXXVIII/1108/18 stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

30/18 – ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na 
działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2 z obrębu 2090 (Pogodno 90), położonych w 

Szczecinie na Osiedlu Świerczewo

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 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 30/18

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2 z
obrębu 2090 (Pogodno 90), położonych w Szczecinie na Osiedlu Świerczewo. 
Uchwała Nr XXXVIII/1109/18 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

46/18 – stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w związku z 
rządowym programem mieszkaniowym "Mieszkanie Plus"

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Marek Duklanowski –
Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 42 do protokołu.

W imieniu Klubów głos zabrali:

P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych Platforma Obywatelska zaproponował 
żeby projekt uchwały odesłać do projektodawcy i zaprosić przedstawiciela Banku 
Krajowego Nieruchomości żeby przedstawił radnym wszystkie szczegóły programu 
"Mieszkanie Plus".

M. Bagiński – w imieniu klubu radnych Bezpartyjni zgłosił wniosek formalny o 
odesłanie projektu uchwały do projektodawcy celem uszczegółowienia zapisów.

W dyskusji głos zabrali:

M. Jacyna-Witt – radna stwierdziła, że sama idea projektu uchwały jest bardzo 
słuszna aby nie rozwlekać Miasta, bo to zwiększa koszty funkcjonowania Szczecina. 
Podstawą założenia Programu "Mieszkanie Plus" jest budowanie przede wszystkim 
na gruntach należących do Skarbu Państwa czyli do jednostek będących 
jednostkami państwowymi. Zdaniem radnej warto byłoby wystąpić do Pana 
Premiera czy do Ministra Infrastruktury o udostępnienie katalogu takich terenów, 
które nie mogą być przez Gminę objęte planami zagospodarowania przestrzennego, 
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ale które mogą być przez Gminę Miasto Szczecin wykorzystane w Programie 
"Mieszkanie Plus".

M. Duklanowski – w imieniu klubu radnych PiS zgłosił wniosek formalny o 5 
minut przerwy.

S. Biernat – Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę do godziny 15.25.

Po przerwie:

M. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość 
poinformował, że klub poprze wniosek klubu radnych Bezpartyjni o odesłanie 
projektu uchwały do projektodawcy.

Głosowanie nad wnioskiem klubu radnych Bezpartyjni o odesłanie projektu 
uchwały do projektodawcy

za - 22 przeciw - 1 wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

31/18 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
"Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 43 do protokołu. Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 44 do 
protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 31/18

za – 16 przeciw - 2 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu 
Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXVIII/1110/18 stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

32/18 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z 
Gminą Stare Czarnowo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. 

„Budowa ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej Szczecin –
Śmierdnica – Stare Czarnowo”

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 32/18

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Stare Czarnowo, 
dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej po 
śladzie dawnej linii kolejowej Szczecin – Śmierdnica – Stare Czarnowo”. Uchwała Nr 
XXXVIII/1111/18 stanowi załącznik nr 47 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

42/18 – uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Waldemar Gil – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 48 do protokołu.

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 42/18

za – 20 przeciw - 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Szczecinie”. Uchwała Nr XXXVIII/1112/18 stanowi załącznik nr 49 do 
protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

33/18 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności 
za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy 

Miasto Szczecin

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała
Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 50 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 33/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w 
ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr 
XXXVIII/1113/18 stanowi załącznik nr 51 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

34/18 – zmiany uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 52 do protokołu.

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

W dyskusji głos zabrali:

U. Pańka – zapytała czy w związku z nowymi obowiązkami zostanie zwiększona 
liczba etatów?

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych stwierdziła, że do tej pory 
kontrole odbywały się raz w roku, a teraz będą się odbywały nie rzadziej niż raz na 
24 miesiące, w placówkach gdzie nie było uwag. Jeżeli były uwagi, to kontrole nadal 
odbywają się raz w roku. Jeśli chodzi o etaty to zmiany zostały dokonane w ramach 
zakresów czynności.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 34/18

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 1
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami. Uchwała Nr XXXVIII/1114/18 stanowi załącznik nr 53 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

40/18 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pięciu Stawów)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 40/18

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pięciu Stawów). Uchwała Nr XXXVIII/1115/18 
stanowi załącznik nr 55 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

39/18 – wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 39/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wzniesienie pomnika poświęconego 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości. Uchwała Nr XXXVIII/1116/18 stanowi załącznik nr 57 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

41/18 – skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 41/18

za – 18 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Uchwała Nr 
XXXVIII/1117/18 stanowi załącznik nr 59 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

45/18 – skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom 
Kombatanta" w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu.

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 45/18

za – 13 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXVIII/1118/18 stanowi załącznik nr 61 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

47/18 – skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 47/18

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXXVIII/1119/18 stanowi 
załącznik nr 63 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

49/18 – skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie 
rozpatrzenia skargi z dnia 13.06.2017r. w sprawie uciążliwości 

spowodowanych działalnością Fundacji Na Rzecz Zwierząt "Dzika Ostoja"

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Marek Duklanowski –
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 49/18

za – 19 przeciw - 0 wstrzym. – 0
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpatrzenia skargi z dnia 
13.06.2017r. w sprawie uciążliwości spowodowanych działalnością Fundacji Na 
Rzecz Zwierząt "Dzika Ostoja". Uchwała Nr XXXVIII/1120/18 stanowi załącznik nr 
65 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

48/18 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Stefania Biernat –
Przewodnicząca Rady 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 48/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich 
składów osobowych. Uchwała Nr XXXVIII/1121/18 stanowi załącznik nr 67 do 
protokołu.

Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad:

8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2017 r.

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2017 r. stanowi 
załącznik nr 68 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad:

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miasto Szczecin.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin stanowi załącznik nr 69 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.
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Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad:

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad:

11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

T. Hinc - kolejny raz zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin o udostępnienie 
aplikacji umożliwiającej rodzicom sprawdzanie ocen dziecka na telefonach 
komórkowych.

Więcej wolnych wniosków nie wniesiono.

Przystąpiono do realizacji punktu 12 porządku obrad:

12. Zamknięcie obrad.

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

Przewodnicząca obrad

Stefania Biernat
Protokołowała:

Edyta Sowińska

Marta Klimek


