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Protokół  Nr  XXII/08 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  19  maja  2008  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 19 maja 2008 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 14.50 
 
 
W dniu 19 maja 2008 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Bazyli Baran 
2. Witold Dąbrowski 
 
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, 

oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną XXII 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 przedłoŜoną listę obecności 

stwierdził, Ŝe na sali jest obecnych 29 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, Ŝe w związku z tym otwiera XXII zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
Przewodniczący obrad powołał na sekretarza obrad Artura Szałabawkę – 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin – do prowadzenia listy mówców, 
przeprowadzania imiennych głosowań i innych czynności pomocniczych, 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu posiedzenia. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina. 
 
J. Stopyra przewodniczący obrad – dokonał wręczenia Medali za Zasługi Dla Miasta 
Szczecina Pani Irenie Brodzińskiej i prof. Antoniemu Wrzecha. 
 
Uhonorowani podziękowali za przyznane wyróŜnienie. 
 
J. Stopyra poinformował o: 

− zgłoszonej zmianie nazwy klubu z „Lewica i Demokraci” a „Sojusz Lewicy 
Demokratycznej” - pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu;  

− Stanowisku Rady Powiatu w Policach popierającym odnośnie umieszczenia 
Szczecina w grupie miast o statusie metropolitarnym – pismo 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach w tej sprawie stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu; 

− piśmie z Kancelarii Rady Ministrów odnośnie stanowiska miasta w sprawie 
uwzględnienia Miasta Szczecin w powstającej liście metropolii - załącznik nr 
7 do protokołu 

 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zatwierdzenie protokołu XX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 

07.04.2008 r. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli moŜliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku z 
brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 24  przeciw – 0  wstrzym. – 1 
 
W wyniku powyŜszego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu): 
 
Wniosek Komisji ds. BudŜetu i Finansów o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 147/08 w sprawie kierunkowych załoŜeń polityki 
budŜetowej Miasta na rok 2009 i lata następne 
 
T. Hinc – w imieniu klubu radnych PiS zwrócił uwagę, Ŝe tego projektu radni nie 
otrzymali. 
 
za - 18  przeciw - 1  wstrzym. - 5 
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W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 148/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana 
Dariusza Jana Babskiego o uchylenie uchwały Nr XXI/558/08 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. skutkującej likwidacją publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 
 
T. Hinc – w imieniu klubu radnych PiS zwrócił uwagę, Ŝe tego projektu radni 
równieŜ nie otrzymali. Stwierdził, Ŝe w zaistniałej sytuacji radni nie mogą 
ustosunkować się co do tego, czy dany projekt naleŜy wprowadzić do porządku 
obrad czy nie. 
 
za - 15  przeciw - 0  wstrzym. - 8 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały nie został wprowadzony do 
porządku obrad. 
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
„Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli 
funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto 
Szczecin, przeprowadzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XV/419/07 
z dnia 19 listopada 2007 r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/510/08 z 
dnia 26 lutego 2008 r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/569/08 z 
dnia 25 kwietnia 2008 r.” 
 
za - 23  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyŜszego głosowania nowy punkt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
B. Chochulski – Zastępca Prezydenta Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały nr 149/08 w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla 
pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, 
placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych przy 
szkołach zawodowych Miasta Szczecina. 
 
za - 27  przeciw - 0  wstrzym - 0 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
M. Kopacka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła aby punkt dotyczący 
sprawozdania z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli funkcjonowania 
Strefy Płatnego Parkowania został umieszczony po punkcie „Interpelacje i zapytania 
radnych”. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad przychylił się do prośby Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Wniosek Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej o zdjęcie z 
porządku obrad projektu uchwały nr 129/08 w sprawie Miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego terenu „Golęcino – Gocław” w Szczecinie i 
skierowanie go do wnioskodawcy z prośbą o opinię prawną dot. 
sankcjonowania samowoli budowlanej na tym terenie 
 
za - 23  przeciw - 0  wstrzym. - 3 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO poprosił o 5 minut przerwy. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
Głosowanie nad wnioskiem o reasumpcję głosowania nad wnioskiem o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 148/08 
 
za - 19  przeciw – 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyŜszego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 148/08 
 
za - 20  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad oświadczył, Ŝe po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XXII zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina. 
3. Zatwierdzenie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 
07.04.2008 r. 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli 
funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin, 
przeprowadzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XV/419/07 z dnia 19 
listopada 2007 r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/510/08 z dnia 26 
lutego 2008 r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/569/08 z dnia 25 
kwietnia 2008 r. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
− 114/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – 
Andersena” w Szczecinie; 

− 130/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” pod nazwą 
„Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie; 
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− 131/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod 
nazwą „Warszewo 3”; 

− 132/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie 
pod nazwą „Osów-Podbórzańska 1”; 

− 144/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Bolinko-Rynkowa” w Szczecinie pod 
nazwą „Bolinko-Rynkowa 2”; 

− 145/08 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – 
Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 2”; 

− 126/08 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie; 
− 127/08 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie; 
− 133/08 – przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto 
Szczecin na lata 2008 – 2012; 

− 134/08 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie; 
− 135/08 – nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości; 
− 136/08 – zasad świadczenia usług przewozowych dla osób 
niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi; 

− 137/08 – przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2008 rok”; 

− 138/08 – przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2008 rok”; 

− 139/08 – odmowy uwzględnienia wezwania Tomasza Markiewicza do 
usunięcia naruszenia prawa; 

− 140/08 – zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie 
kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „PrawobrzeŜe” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie; 

− 141/08 – zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie 
kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „PrawobrzeŜe” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie; 

− 142/08 – wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „PrawobrzeŜe” Spółka z o.o. z 
siedzibą w Szczecinie; 

− 143/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla 
kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej; 

− 147/08 – kierunkowych załoŜeń polityki budŜetowej Miasta na rok 2009 i 
lata następne; 

− 149/08 – ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i 
gospodarstwach pomocniczych przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina; 

− 148/08 – odmowy uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o 
uchylenie uchwały Nr XXI/558/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 
2008 r. skutkującej likwidacją publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I 
Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawozdanie z działalności: 

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

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
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10. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz w 
okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Następujący radni zgłosili interpelacje i zapytania: 
 

− Paweł Bartnik - interpelacja dot. oświetlenia Starego Miasta /załącznik nr 10 
do protokołu/; 

− Leszek Duklanowski – interpelacja Dot. tablicy upamiętniającej spalenie 
synagogi Ŝydowskiej w 1938r. /załącznik nr 11 do protokołu/; 

− Tomasz Hinc – zapytanie dot. brakujących miejsc w publicznych 
przedszkolach /załącznik nr 12 do protokołu/ oraz zapytanie dot. 
harmonogramu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Szczecina /załącznik nr 13 do protokołu/; 

− Teresa Klina - zapytanie dot. przyszłości ewangelickiego, poniemieckiego 
cmentarza mieszczącego się przy ul. Smutnej /załącznik nr 14 do protokołu/ 
oraz interpelację dot. promowania zabytków Szczecina /załącznik nr 15 do 
protokołu/; 

− Andrzej Karut – interpelacja dot. udzielenia pomocy „Stowarzyszeniu na 
Rzecz Gospodarki Morskiej i Śródlądowej” /załącznik nr 16 do protokołu/; 

− Piotr Kęsik – interpelacje: dot. środków wydatkowanych z budŜetu Miasta 
Szczecin na media /załącznik nr 17 do protokołu/; dot. dokumentacji 
związanej z SSA Pogoń, PROSYNCHEM Sp. z o.o., MAT TRADE /załącznik nr 
18 do protokołu/, dot. wykazu firm, które zwróciły się z ofertą dotyczącą 
zagospodarowania terenów w mieście /załącznik nr 19 do protokołu/, dot. 
prowadzonej inwestycji pod nazwą „Poprawa Jakości Wody w Szczecinie” 
/załącznik nr 20 do protokołu/; 

− Maciej Kopeć – interpelacja dot. sposobu udzielania odpowiedzi na zapytania 
i interpelacje radnych /załącznik nr 21 do protokołu/ oraz zapytanie dot. 
naboru do publicznych przedszkoli i planów Wydziału Oświaty UM 
utworzenia przedszkola w siedzibie Pałacu MłodzieŜy w Szczecinie ul. Piastów 
7 /załącznik nr 22 do protokołu/; 

− Judyta Lemm – zapytanie dot. pojemników na segregowane odpady 
/załącznik nr 23 do protokołu/ oraz interpelacja ot. stanu technicznego 
budynków w północnych dzielnicach Szczecina /załącznik nr 24 do 
protokołu/; 

− Adam Ruciński – zapytanie dot. kosztów poniesionych przez Miasto na 
delegacje radnych odbyte w 2007 roku /załącznik nr 25 do protokołu/; 

− Artur Szałabawka – zapytanie dot. powstanie spalarni śmieci w rejonie ul. 
Szczawiowej /załącznik nr 26 do protokołu/; 

− Jędrzej Wijas – zapytanie dot. kosztów delegacji przedstawicieli Rady Miasta 
Szczecin /załącznik nr 27 do protokołu/. 

 
Więcej interpelacji i zapytań nie złoŜono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli 

funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto 
Szczecin, przeprowadzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr 
XV/419/07 z dnia 19 listopada 2007 r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta 
Nr XIX/510/08 z dnia 26 lutego 2008 r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta 
Nr XXI/569/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

 
M. Kopacka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z 
przeprowadzonej kontroli /załącznik nr 28 do protokołu/. Protokół z kontroli 
Komisji Rewizyjnej  z dnia 9 maja 2008r. w zakresie prawidłowości funkcjonowania 
Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin stanowi załącznik nr 
29 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

114/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – 
Andersena” w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr DroŜkiewicz z Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 30 do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi 
załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 114/08 z autopoprawką 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXII/571/08 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

130/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” pod nazwą 

„Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
U. Pańka – w imieniu klubu radnych PO poprosiła o 5 minut przerwy. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 
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Po przerwie: 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych PiS uznał, Ŝe przedstawiony 
projekt uchwały po przyjęciu przez Radę Miasta zostanie uchylony przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego. Odwołał się do opinii ani Heleny Freino, która została 
przekazana radny i stanowi załącznik nr 34 do protokołu i  zgłosił wniosek 
formalny o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy. 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO – poinformował, Ŝe klub kilkakrotnie 
dyskutował o przedmiotowym projekcie uchwały i opowiada się za odesłaniem go do 
projektodawcy z sugestia przygotowania nowego projektu o wszczęciu postępowania 
związanego ze zmianą zagospodarowania przestrzennego ale ograniczonego do 
terenu na którym właściciel chce budować w przyszłości biurowiec. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o odesłanie projektu uchwały 
nr 130/08 do projektodawcy. 
 
za - 19  przeciw - 6  wstrzym. – 2 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

131/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą 

„Warszewo 3” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 131/08 z autopoprawką. 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”. Uchwała Nr 
XXII/572/08 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

132/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie 

pod nazwą „Osów-Podbórzańska 1” 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Pani Ilona Łabno z Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Ruciński – zwrócił uwagę, ze właściciele otrzymali grunt kiedy obowiązywały 
zapisy przeznaczenia pod zieleń i teraz występują o zmianą przeznaczenia pod 
budownictwo. Zapytał czy w związku z powyŜszym nie nastąpiło naruszenie interesu 
miasta? 
 
P. Kęsik – odnosząc się do projektu uchwały nr 130/08 stwierdził, Ŝe nie 
przypomina sobie, aby przy podejmowaniu strategicznych decyzji nie umoŜliwiono 
wnioskodawcy wypowiedzenie się. Zaproponował zwolnienie pracowników 
odpowiedzialnych za przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego i 
przyjęcie na ich miejsce Pani Frejno skoro Prezydent nie ma zaufania do swoich 
pracowników. 
 
I. Łabno – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – poinformowała, Ŝe grunt w 
momencie uchwalania planu był gruntem prywatnym i wg koncepcji przedstawionej 
na etapie procesowania planu był przeznaczony pod zieleń a w momencie 
uchwalania inwestor składał wniosek o dokonanie zmiany. 
 
J. Wijas – uznał, Ŝe gdyby Rada podchodziła sentymentalnie do kaŜdej zmiany w 
planie to pewnie nadal tkwiła by w lesie. Uznaj, Ŝe do rozpatrywania zmian naleŜy 
podchodzić w kategoriach elastycznej równowagi aby wypośrodkować pomiędzy 
zielenią, która ma być silnie obecna w mieście a tym aby miasto mogło się rozwijać.  
 
A. Ruciński – zwrócił się o nie wypaczanie sensu swoich wypowiedzi i wrócił uwagę, 
Ŝe dopóki teren jest miejski to na tym etapie naleŜy określić jakie ma być jego 
przeznaczenie. JeŜeli na określonym terenie ma być realizowane budownictwo 
mieszkaniowe to miasto powinno decydować o tym wtedy kiedy jest właścicielem 
terenu. Często jednak dochodzi do sytuacji, Ŝe miasto pozbywa się terenu za tzw. 
„pół darmo” niby pod sport i rekreację, poczym po dwóch, trzech latach teren jest 
zabudowywany i to nie miasto zyskuje. 
 
P. Juras – zapytał o informację kto jest właścicielem tego terenu i czy ta informacja 
moŜe być upubliczniona? 
 
U. Pańka – poparła uwagi zgłoszone przez radnego A. Rucińskiego uznając, Ŝe 
przedsiębiorcy powinni kupować tereny zgodnie z ich przeznaczeniem, poniewaŜ 
tereny pod zieleń mają zupełnie inną cenę niŜ tereny pod zabudowę. 
 
T. Hinc – zakładając, Ŝe omawiany projekt uchwały zostanie przegłosowany zwrócił 
się do Biura Planowania Przestrzennego Miasta o przedstawienie skutków 
finansowych zaproponowanej zmiany. Przypomniał, Ŝe jest obowiązek 
prognozowania takich skutków dla budŜetu miasta. 
 
J. Wijas – uznał, Ŝe stosowanie uogólnionych stwierdzeń  
 
P. Bartnik – zwrócił uwagę, Ŝe na całym terenie jest mnóstwo działek znajdujących 
się w prywatnych rękach, którzy wydali bardzo duŜe pieniądze na ich zakup i aby 
móc budować muszą mieć m.in. odprowadzenie wód deszczowych. Rada Miasta tym 
projektem uchwały chce wszcząć postępowanie umoŜliwiające zbieranie tej wody, 
ale tylko na niewielkim terenie Osowa. Poinformował, Ŝe problem ten dotyczy 
znacznie większego terenu dlatego zapytał czy w tym zakresie przygotowywane są 
kolejne zmiany do planu? 
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I. Łabno – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – odpowiadając na wniosek 
radnego P. Jurasa poinformowała, Ŝe przy uchwaleniu planu właścicielem terenu 
była spółka, która w krótkim czasie sprzedała grunty trzem właścicielom, osobom 
fizycznym. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 132/08 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie pod nazwą „Osów-Podbórzańska 1”. 
Uchwała Nr XXII/573/08 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

144/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Bolinko-Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą 

„Bolinko-Rynkowa 2” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 144/08 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Bolinko-Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko-Rynkowa 2”. Uchwała Nr 
XXII/574/08 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
145/08 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – 
Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 2” 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 145/08 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod 
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nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 2”. Uchwała Nr XXII/575/08 stanowi załącznik nr 
44 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

126/08 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 126/08 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej parkowi w Szczecinie. Uchwała Nr XXII/576/08 stanowi załącznik nr 46 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

127/08 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 127/08 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie. Uchwała Nr XXII/577/08 stanowi załącznik nr 48 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

134/08 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 134/08 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odwołania z 
funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie. Uchwała Nr XXII/578/08 stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

135/08 – nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 135/08 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nabycia 
nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. Uchwała Nr XXII/579/08 
stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
136/08 – zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych 

oraz pobierania opłat za te usługi 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 53 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 136/08 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zasad 
świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat 
za te usługi. Uchwała Nr XXII/580/08 stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
133/08 – przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto 

Szczecin na lata 2008 – 2012 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Miejski Konserwator Zabytków. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do 
protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
J. Wijas – w imieniu klubu radnych SLD wyraził uznanie la przedstawionej uchwały 
i zapytał o normy prawne oraz współprace z właścicielami obiektów zabytkowych 
które ulegają degradacji tzw. estetycznej 
 
M. Jankowska – uznała, Ŝe rozwiązaniem prawnym tej kwestii będzie uchwalenie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdą się 
szczegółowe zapisy dotyczące reklam w przestrzeni miejskiej. Przyznała, Ŝe kaŜdy 
właściciel ma prawo czerpać korzyści ze swojej własności nawet, jeŜeli jest to 
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zabytek i w tym zakresie regulacje prawne jeszcze długo nie będą doskonałe. Jedyne 
na co moŜna liczyć to poziom edukacyjny mieszkańców miasta, którzy potrafią dbać 
o swoje zabytki np. w zakresie kolorystyki elewacji obiektów. Uznała, Ŝe w tym 
zakresie powinny zostać rozbudowane miejskie strony internetowe. W przypadku  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Karut – zapytał czy są plany upamiętnienia, Ŝe na cmentarzu przy ul. Arkońskiej 
znajdował się kopiec wraz z popiersiem Napoleona? 
 
L. Duklanowski – zwrócił się o poczynienie starań o umieszczenie Kościoła p.w. 
Świętego Jana Chrzciciela na liście Pomników Historii Dziedzictwa Narodowego. 
 
J. Wijas – odnosząc się do wypowiedzi radnego A. Karuta zwrócił uwagę, Ŝe 
zadaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków jest konserwacja i ochrona zabytków 
a nie stawianie pomników. Zaproponował jako narzędzie, np. poprzez stronę 
internetową, napiętnowanie osób, które poprzez swoją działalność niszczą wygląd 
zabytków a honorować tych, którzy o tą estetykę dbają. 
 
M. Jankowska – potwierdziła, Ŝe działania Konserwatora mieszczą się w granicach 
ochrony i konserwacji zabytków podkreślając, Ŝe inicjatywa odnośnie pomnika 
Napoleona moŜe zostać zrealizowana. Co do umieszczenia na liście Pomników 
Historii Dziedzictwa Narodowego to główne problemy dot. poczucia własnej 
toŜsamości i nie zostały zaprzestane starania o umieszczenie na niej Wałów 
Chrobrego. 
 
T. Hinc – zapytał jakie działania podjął Miejski Konserwator Zabytków aby 
zlikwidować nieestetyczną reklamę na Baszcie Siedmiu Płaszczy. 
 
M. Jankowska – wyjaśniła, Ŝe cały teren podzamcza jest wyłączony z gestii 
Miejskiego Konserwatora Zabytków jest w gestii Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i cały czas postępowanie w tej sprawie jest prowadzone. Właściciel dostał 
nakaz zdjęcie reklamy jednak odwołał się do sądu, sad zwrócił się do Ministerstwa, 
które podtrzymało nakaz Konserwatora. Następnie właściciel odwołała się do WSA i 
sprawa jest w toku. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 133/08 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2008 – 2012. 
Uchwała Nr XXII/581/08 stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

137/08 – przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2008 rok” 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 137/08 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok”. Uchwała Nr XXII/582/08 
stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

138/08 – przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2008 rok” 

 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 59 do protokołu. Autopoprawki do projektu uchwały stanowią 
załącznik nr 60 i 61. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
T. Hinc – w imieniu klubu radnych PiS stwierdził, Ŝe wprowadzenie autopoprawki 
polegającej na wykreśleniu punktu 9 z działu I części „wnioski, rekomendacje” 
otworzy moŜliwość dyskutowania o zwiększeniu liczby punktów alkoholowych w 
mieście. Miasto nie powinno otwierać tej moŜliwości przed załatwieniem problemu 
odbierania koncesji podmiotom, które wykorzystują ją niezgodnie z prawem. 
 
J. Wijas – Przewodniczący klubu radnych SLD zgodził się z wypowiedzią radnego 
Hinca ale uwaŜa, Ŝe powinno się umoŜliwić nowo otwieranym punktom 
gastronomicznym uzyskanie koncesji na alkohol. Jednocześnie zauwaŜył, iŜ naleŜy 
walczyć z tymi zjawiskami, które powodują, Ŝe w jakiś budkach sprzedaje się 
alkohol i jest on spoŜywany obok. W takich przypadkach naleŜałoby odbierać 
koncesję. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów 
oraz Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
P. Juras – zdaniem radnego Program ma wiele wad, m.in. dzieli organizacje na 
lepsze i gorsze. 
 
A. Szałabawka – zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta o wycofanie 
autopoprawki dotyczącej punktu 9 w Dziale I części „wnioski, rekomendacje”. 
 
A. Karut – poparł prośbę radnego Szałabawki. 
 
T. Hinc – równieŜ poprosił o wycofanie autopoprawki. 
 
Trwała dyskusja na temat odbierania koncesji na sprzedaŜ alkoholu. 
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T. Grodzki – zaproponował aby przyjąć projekt uchwały i rozpocząć prace nad 
udoskonaleniem Programu na przyszły rok. 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta wprowadził zmianę do autopoprawki 
polegającą na pozostawieniu punktu 9 w dziale I części „wnioski, rekomendacje” w 
następującym brzmieniu „Mieszkańcy Miasta w roku 2005 optowali za 
utrzymaniem tej samej liczby punktów sprzedaŜy alkoholu bądź nawet za jej 
zmniejszeniem”. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 138/08 z autopoprawkami 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2008 rok”. Uchwała Nr XXII/583/08 stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
139/08 – odmowy uwzględnienia wezwania Tomasza Markiewicza do usunięcia 

naruszenia prawa 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 139/08 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania Tomasza Markiewicza do usunięcia naruszenia prawa. 
Uchwała Nr XXII/584/08 stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

140/08 – zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie 
kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „PrawobrzeŜe” 

Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
 
M. Wajdziak – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w imieniu 
Prezydenta Miasta dokonał prezentacji projektów uchwał o numerach 140/08, 
141/08 i 142/08. 
Projekt uchwały nr 140/08 stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 140/08 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego Towarzystwa 
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Budownictwa Społecznego „PrawobrzeŜe” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXII/585/08 stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

141/08 – zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie 
kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „PrawobrzeŜe” 

Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 141/08 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „PrawobrzeŜe” Spółka z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie. Uchwała Nr XXII/586/08 stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

142/08 – wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „PrawobrzeŜe” Spółka z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 142/08 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia 
zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „PrawobrzeŜe” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXII/587/08 stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
P. Bartnik – poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym do Urzędu Miasta złoŜono podpisy 
w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie strefy płatnego parkowania. Rada 
Miasta musi podjąć decyzję e sprawie przyjęcia odpowiedniego toku postępowania w 
tej sprawie. NaleŜy podjąć stosowne uchwały w tej sprawie. Zaproponował 20 minut 
przerwy w sprawie ustalenia procedury działania. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad zaproponował przerwę po rozpatrzeniu projektów 
uchwał. 
 
P. Bartnik – zgodził się na propozycję Przewodniczącego obrad. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

143/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla 
kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 143/08 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji 
przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do 
komunikacji miejskiej. Uchwała Nr XXII/588/08 stanowi załącznik nr 72 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
147/08 – kierunkowych załoŜeń polityki budŜetowej Miasta na rok 2009 i lata 

następne 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
T. Hinc – w imieniu klubu radnych PiS przypomniał, Ŝe klub od siedmiu miesięcy 
nie ma przedstawiciela w prezydium Komisji BudŜetu i Finansów. Zaapelował o 
przywrócenie równowagi, która wynika z porozumień zawartych na początku 
kadencji. 
 
P. Kęsik – w imieniu klubu radnych SLD zaapelował o powołanie w skład Prezydium 
Rady Miasta radnego z klubu SLD. 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO poinformował, iŜ klub uwaŜa, Ŝe 
kierunki, które zostały wskazane jako strategicznie najwaŜniejsze są dobre i naleŜy 
je poprzeć. Myślą, Ŝe ten kierunek ma szanse doprowadzić nasze miasto do 
zdecydowanie lepszej sytuacji niŜ to miało miejsce w latach ubiegłych. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
J. Lemm – Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów stwierdziła, Ŝe jest to 
kontynuacja kierunków z poprzedniego roku. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 147/08 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie kierunkowych 
załoŜeń polityki budŜetowej Miasta na rok 2009 i lata następne. Uchwała Nr 
XXII/589/08 stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
149/08 – ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i 

gospodarstwach pomocniczych przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 149/08 
 
za – 15  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Z sali padł wniosek reasumpcję głosowania. 
 
Głosowanie nad wnioskiem o reasumpcję 
 
za - 16  przeciw - 2  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyŜszego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Ponowne głosowanie nad projektem uchwały nr 149/08 
 
za - 17  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla 
pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach 
oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych przy szkołach 
zawodowych Miasta Szczecina. Uchwała Nr XXII/590/08 stanowi załącznik nr 76 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
148/08 – odmowy uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o 
uchylenie uchwały Nr XXI/558/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 
2008 r. skutkującej likwidacją publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I 

Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Kopeć – zapytał czy rodzice zostali powiadomieni o likwidacji szkoły. 
 
L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała, Ŝe we wszystkich szkołach 
była zachowana ta sama procedura. 26 lutego odbyły się w szkołach zebrania z 



 19

rodzicami, na których rodzice byli zapoznani i otrzymali kserokopie pisma 
podpisanego przez Pana Prezydenta informującego o zamiarze likwidacji. Państwa 
Babskich na tym zebraniu nie było i w związku z tym pismo podpisane przez 
Prezydenta zostało przesłane listem poleconym w dniu 27 lutego, a więc z 
zachowaniem półrocznego terminu przed faktyczną likwidacją. Jest potwierdzenie w 
księdze pism wychodzących. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 148/08 
 
za – 15  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odmowy 
uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o uchylenie uchwały Nr 
XXI/558/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. skutkującej 
likwidacją publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w 
Szczecinie, ul. Jaworowa 41. Uchwała Nr XXII/591/08 stanowi załącznik nr 78 do 
protokołu. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 14.15. 
 
Po przerwie: 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe w związku ze złoŜonym 
wnioskiem w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie strefy płatnego 
parkowania, Rada Miasta powinna podjąć uchwałę w sprawie powołania komisji do 
sprawdzenia poprawności złoŜonego wniosku o przeprowadzenie referendum. W 
związku z tym naleŜy wprowadzić ten projekt uchwały do porządku obrad. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 150/08 
 
za - 23  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
150/08 – powołania komisji do sprawdzenia poprawności złoŜonego wniosku o 

przeprowadzenie referendum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 79 do protokołu. 
 
B. Chocholski – Zastępca Prezydenta Miasta poprosił radnych o podjęcie projektu 
uchwały. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad przedstawił zaproponowany przez Prezydium 
Rady Miasta oraz Przewodniczących klubów radnych skład komisji: Marcin 
Napieralski, Paweł Juras, Stefania Biernat, Adam Ruciński, Urszula Pańka, Jerzy 
Serdyński i Teresa Kalina. 
 
Wszyscy wymienieni wyrazili zgodę na prace w komisji. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 150/08 
 
za - 26  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie powołania 
komisji do sprawdzenia poprawności złoŜonego wniosku o przeprowadzenie 
referendum. Uchwała Nr XXII/591/08 stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
T. Hinc – zaproponował aby ten punkt był procesowany w połowie porządku obrad. 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad: 
 
9. Sprawozdanie z działalności: 
 
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 
stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 82 do 
protokołu. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad: 
 
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
P. Kęsik – zapytał o nieruchomość przy ulicy Roosvelta. Czy Prezydent Miasta tą 
nieruchomość komuś juŜ przedstawił? Czy Ŝłobek przy ulicy Mazurskiej zostanie 
zlikwidowany? 
 
B. Chochulski – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, Ŝe teren przy ulicy 
Roosvelta jest przygotowywany przez Zespół ds. przygotowania inwestycji 
komercyjnych. Miasto nie zaciągnęło zobowiązań w tym zakresie. Istnieje analiza 
odnośnie przeniesienia Ŝłobka przy ulicy Mazurskiej w inne miejsce. W ten sposób 
zwiększyłby się teren na inwestycję komercyjną. Odnośnie tej sprawy nie zapadły 
jeszcze Ŝadne decyzje. 
 
Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad: 
 
11. Zamknięcie obrad. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe porządek obrad XXII sesji 
został wyczerpany i oświadczył, Ŝe zamyka XXII zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Jan Stopyra 
 
Protokołowała: 
 
 
Marta Klimek 
 
 
Edyta Sowińska 


