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Protokół  Nr  XXV/16
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  20  grudnia  2016  r.
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1)

Początek obrad w dniu 20 grudnia 2016 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 19.30

W dniu 20 grudnia 2016 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni:
1. Tomasz Hinc
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,
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną XXV zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów.

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest obecnych 29 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera XXV zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Wręczenie Pani Beacie Andruszkiewicz honorowego tytułu „Mecenas 
Osób Niepełnosprawnych” za 2016 rok.

Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wygłosił laudację.

"Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Drodzy Goście,
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przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność, przedstawienia 
Państwu sylwetki Pani BEATY ANDRUSZKIEWICZ, której Kapituła Konkursowa 
przyznała honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” za rok 2016. 

Pani Beata Andruszkiewicz jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia 
społecznego i zawodowego. Pracując przez blisko 20 lat w Urzędzie Miasta Szczecin 
stała się rzecznikiem interesów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
szczególny nacisk kładąc na problematykę dostępności przestrzeni publicznej 
i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Była inicjatorką takich 
przedsięwzięć, jak: „Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2002 – 2015”, „Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina”, 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Zdrowie kobiety niepełnosprawnej” 
oraz „Cafe Galeria Pod Fontanną – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób po 
kryzysach psychicznych”. W latach 2011 - 2015 pełniła funkcję przewodniczącej 
Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pani Beata, będąc osobą z niepełnosprawnością ruchową, zdobyła 
wykształcenie wyższe w czasach, gdy nikt nie myślał o likwidacji barier 
architektonicznych, podjęła pracę zawodową na otwartym rynku pracy, aktywnie 
uprawia sport i podróżuje. Jej osobiste doświadczenia sprawiły, że uważa, iż osobom 
niepełnosprawnym nie jest potrzebne szczególne traktowanie. Twierdzi, że potrzebna 
im jest tzw. normalność, czyli stwarzanie możliwości pełnego udziału w różnych 
aspektach życia. Konsekwentnie dąży to  tego, aby codzienne funkcjonowanie osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności było maksymalnie zbliżone do 
funkcjonowania osób zdrowych; aby takie sytuacje jak zrobienie zakupów, wyjście 
do kina, czy spotkanie w restauracji nie stanowiły barier nie do pokonania.

Dzięki niezłomnej postawie Pani Beaty Szczecin postrzegany jest jako miasto 
przyjazne osobom niepełnosprawnym. Świadczy o tym również przyznana 
pięciokrotnie nagroda Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego „Samorząd Równych 
Szans”. 

Pani Beata Andruszkiewicz w roku 2012 otrzymała wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie Człowiek bez Barier,  dziś z prawdziwą satysfakcją 
pragnę nadać Jej honorowy tytuł Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2016."

Prezydent Miasta Piotr Krzystek dokonał wręczenia pani Beacie Andruszkiewicz 
statuetki, dyplomu oraz kwiatów. Gratulacje złożyli także członkowie Prezydium 
Rady Miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej 
w dniu 22.11.2016 r.

Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie:

za – 26 przeciw – 0 wstrzym. – 0

W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.

Przewodniczący Ł. Tyszler zgodnie z ustaleniami jakie zapadły między klubami na 
początku kadencji, zgłosił swoją rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta 
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(rezygnacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Przekazał dalsze prowadzenie sesji 
Wiceprzewodniczącemu M. Bagińskiemu. 

M. Jacyna-Witt - poinformowała, że będzie zdecydowanym przeciwnikiem odwołania 
radnego Ł. Tyszlera z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta, ponieważ w ten 
sposób radni zgodzą się na oddanie w ręce Prezydenta Miasta i jego ludzi, na 
kolejne dwa lata. Oznacza to, ze przez kolejne dwa lata będziemy mieli permanentną 
kampanię wyborczą, a najważniejsze sprawy szczecinian będą zamiatane pod 
dywan. Radni wybiorą dzisiaj kogoś z klubu Bezpartyjni, który jak dobrze wiemy 
jest klubem bezrefleksyjnym, który zawsze i bezdyskusyjnie głosuje i działa na rzecz 
Pana Prezydenta. Przez następny rok radni zostaną tak zmanipulowani, że także 
przez kolejny rok, osoba związana z Prezydentem będzie Przewodniczącym Rady 
Miasta. Dlatego też absolutnie radna opowiedziała się przeciwko tej zmianie.

Wiceprzewodniczący M. Bagiński poinformował, że zgodnie z art. 19 ustawy 
o samorządzie gminnym do czasu wyboru przewodniczącego poprowadzi sesję Rady. 
W związku ze zgłoszoną rezygnacją Przewodniczącego Rady zgłosił wniosek 
o uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty:

- „Przyjęcie projektu uchwały nr 317/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji 
radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta”

- „Wybór Przewodniczącego Rady Miasta”

za – 26 przeciw – 1 wstrzym. – 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:

4. Przyjęcie projektu uchwały nr 317/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji 
radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta.

Wiceprzewodniczący M. Bagiński poddał pod głosowanie projekt uchwały 
nr 317/16, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

za – 25 przeciw – 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Uchwała 
Nr XXV/586/16 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ł. Tyszler - podziękował radnym za ten rok, w którym sprawował funkcję
Przewodniczącego Rady Miasta. Z podziękowaniem tym zwrócił się także do 
pracowników Biura Rady Miasta, Prezydenta Miasta, wszystkich współpracowników 
Prezydenta, a także dziennikarzy. Radny uznał, iż był to dla niego bardzo ciekawy 
i intensywny czas, podczas którego bardzo wiele się nauczył. To doświadczenie 
w życiu samorządowca jest i będzie bardzo cenne. Przeprosił za to, co było niedobre 
i podziękował za okazaną wyrozumiałość.

P. Bartnik - w imieniu klubu radnych PO podziękował radnemu Ł. Tyszlerowi za ten 
rok pracy na stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta. Stwierdził, że ze swoich 
20-letnich obserwacji, różnych Przewodniczących Rady, na pewno Pan Łukasz 
Tyszler zalicza się do czołówki tych, który dobrze i sprawnie prowadzili obrady Rady. 
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W. Dzikowski - w imieniu klubu radnych "Bezpartyjni" złożył Łukaszowi Tyszlerowi 
podziękowania za koncyliacyjny, sprawiedliwy, merytoryczny, rzeczowy podział 
pracy, który wprowadził w ostatnim roku. Stwierdził, iż chciałby aby nowo wybrany 
Przewodniczący równie godnie reprezentował Radę na zewnątrz, jak ustępujący 
Przewodniczący. 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad:

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.

Wiceprzewodniczący M. Bagiński poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji 
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: M. Kolbowicz, 
R. Niburski, B. Baran. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę.

Wiceprzewodniczący M. Bagiński poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej

za – 25 przeciw – 0 wstrzym. – 1

W wyniku powyższego głosowania Skład Komisji skrutacyjnej został zatwierdzony.

W. Dzikowski – w imieniu klubu radnych "Bezpartyjni" na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miasta, na najbliższy rok zgłosił kandydaturę radnego 
Mariusza Bagińskiego.

M. Bagiński - wyraził zgodę na kandydowanie. 

M. Duklanowski - poinformował, że w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja ze 
strony radnego W. Dzikowskiego, jakoby osobiście z Łukaszem Tyszlerem prowadził 
rozmowy na temat tego, żeby przez najbliższe pół roku Przewodniczącym Rady był 
Ł. Tyszler, a następnie na to stanowisko miałby wejść ktokolwiek z Prawa 
i Sprawiedliwości. Te informacje były przekazywane na spotkaniu klubu radnych 
"Bezpartyjni" jak i publicznie. Radny stanowczo stwierdził, że jest to nieprawda.

W. Dzikowski - potwierdził, iż rzeczywiście uzyskał taką informację jakoby radni 
M. Duklanowski i R. Niburski wystąpili do jeszcze urzędującego Przewodniczącego 
Rady Miasta z propozycją przedłużenia sprawowania stanowiska o pół roku,
a ostatnie 1,5 roku miałby przejąć klub radnych PiS. Było to bardzo dziwne 
szczególnie w obliczu uzgodnień, które zapadły na początku kadencji. Radny 
poinformował, iż informację tą potwierdził u dwóch źródeł, u Prezydenta P. Krzystka 
i Przewodniczącego Ł. Tyszlera i u obu otrzymał potwierdzenie, że taka rozmowa 
była prowadzona. 

Ł. Tyszler - zwrócił uwagę, że są to rozmowy kuluarowe. W tej chwili jesteśmy 
w punkcie wyboru nowego Przewodniczącego, radny Dzikowski zgłosił kandydaturę 
Mariusza Bagińskiego, którą poprze. Nie jest to dobry czas aby teraz bawić się 
w plotki i pomówienia. Stwierdził, iż nie chciałby aby ta rezygnacja i wybór nowego 
Przewodniczącego przebiegały w takiej atmosferze. 
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Komisja Skrutacyjna po ukonstytuowaniu się rozdała karty do głosowania. Na sali 
nie było radnej M.M. Herczyńskiej, M. Jacyna-Witt zdecydowała, że nie weźmie 
udziału w głosowaniu. 

Radni oddali swoje głosy w głosowaniu tajnym.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do podliczenia głosów.

B. Baran - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół komisji 
skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
Szczecin, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu i poinformował, że 
Przewodniczącym Rady Miasta Szczecin został Mariusz Bagiński.

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXV/587/16 stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu.

M. Bagiński – Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że chciałby podziękować 
klubowi radnych "Bezpartyjni" za desygnowanie jego osoby na stanowisko 
Przewodniczącego Rady, radnym za głosowanie i poparcie. Przy tej okazji chciałby 
zwrócić uwagę na szczególną w samorządzie szczecińskim, formułę, w której 
przedstawiciele poszczególnych klubów mogą przewodniczyć Radzie. Jest to 
ewenement w kraju, dobry ewenement. Jako przewodniczący ma obowiązek 
reprezentowania wszystkich radnych i całej Rady. Wyraził nadzieję, że będzie to 
o tyle łatwiejsze, ponieważ wywodzi się z klubu "Bezpartyjni", dlatego jako radny 
bezpartyjny będzie się starał unikać dyskursu ideologicznego i politycznego. 
Chciałby skupić się na rozwiązywaniu konkretnych problemów szczecinian i Miasta. 
Wie że to duże wyzwanie, bo czasy w ogólnopolskiej polityce są burzliwe. Być może 
to dobrze, że właśnie w takich czasach bezpartyjna osoba staje na czele Rady. 
Postaramy się wspólnie udowodnić szczecinianom, że ich sprawy nie maja barw 
politycznych, są zwykłymi tematami, często trudnymi i skomplikowanymi, ale które 
można rozwiązać w dyskusjach na argumenty. Przewodniczący stwierdził, iż wierzy, 
że wspólnie można to osiągnąć i poprosił radnych i Prezydenta Miasta o wsparcie 
w wypełnianiu tej misji.

Przewodniczący Rady M. Bagiński zgłosił rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta (rezygnacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu) oraz wniosek o 
poszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

 „Przyjęcie projektu uchwały nr 318/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji 
radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta (radnego 
M. Bagińskiego)”

 „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta”

za – 26 przeciw – 2 wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty.
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Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad:

6. Przyjęcie projektu uchwały nr 318/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji 
radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta (radnego 
M. Bagińskiego)

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały 
nr 318/16, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

za – 23 przeciw – 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji 
radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Uchwała Nr XXV/588/16 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad:

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zatwierdzenie Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady w składzie: M. Kolbowicz, R. Niburski, B. Baran.

za – 25 przeciw – 0 wstrzym. – 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania skład Komisji Skrutacyjnej został 
zatwierdzony.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad zgłosił kandydaturę Michała Wilkockiego na 
stanowisko Wiceprzewodniczącego.

Radny M. Wilkocki wyraził zgodę na kandydowanie.

M. Jacyna-Witt - stwierdziła, iż wobec faktu, że funkcja Wiceprzewodniczącego jest 
żadna, całym sercem będzie popierała Michała Wilkockiego tym bardziej, skoro 
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta mógł być swego czasu Arkadiusz Marchewka, to 
dlaczego nie może być nim Michał Wilkocki.

W. Dzikowski - poinformował, że w stosunku do zaproponowanej kandydatury 
w kuluarach pojawiła się uwaga, iż radny Wilkocki sprawuje funkcję 
Przewodniczącego Rady Osiedla Gumieńce, i zapowiedział że radny Wilkocki zgłosił 
akces o rezygnacji z tej funkcji.

M. Wilkocki - poinformował, że zamierza zawiesić sprawowanie funkcji 
przewodniczącego na rok czasu.

U. Pańka - stwierdziła, iż jak rozumie Rada Osiedla Gumieńce na wniosek 
Przewodniczącego M. Wilkockiego przegłosuje odwołanie go z dotychczas 
sprawowanej funkcji. Radna zapowiedziała, iż nie będzie uczestniczyła w 
głosowaniu nad zgłoszoną kandydaturą. Radny Michał Wilkocki jest osobą, która 
innych radnych obraża, podaje nieprawdziwe informacje, sabotuje prace radnej jako 
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej dezinformując mieszkańców Szczecina, 
w tym członków jednostek pomocniczych, jakimi są rady osiedla. Podaje nieprawdę, 
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że radna niesłusznie zwołuje konsultacje, na portalach społecznościowych wypisuje, 
że Pańka kłamie, że może robić "konsultacje". Radna stwierdziła, iż nie wyobraża 
sobie, że taka osoba będzie ją reprezentowała, nie ma kompletnie zaufania do takiej 
osoby. Zapowiedziała, iż wyłączy się z głosowania ponieważ jej klub prawdopodobnie 
poprze tę kandydaturę idąc za tymi standardami, że nie wtrącamy się do 
wewnętrznych wyborów klubów. Wmawianie dzisiaj, że klub radnych "Bezpartyjni" 
jest klubem bezpartyjnym, kiedy z rad osiedli robi sie kandydatów, kiedy rady 
osiedli są upolityczniane, kiedy na każdym kroku blokuje się wprowadzenie 
odpowiednich aktów prawnych. Uchwała z 2012 r. daje tylko Panu Prezydentowi 
prawo do ogłaszania konsultacji.

M. Duklanowski - w imieniu klubu radnych PiS poprosiło 10 min. przerwy.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy.

Po przerwie

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Radni oddali swoje głosy w głosowaniu tajnym.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do podliczenia głosów.

B. Baran - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół komisji 
skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Szczecin, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu i poinformował, że 
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Szczecin został Michał Wilkocki.

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXV/589/16 stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad:

8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu):

Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o wprowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały nr 314/16 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. Narodowych Sił Zbrojnych)

za – 20 przeciw – 1 wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty.

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
nr 315/16 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

za – 24 przeciw – 1 wstrzym. – 0
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W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty.

Wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
nr 316/16 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych (z autopoprawką)

za – 21 przeciw – 3 wstrzym. – 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XXV zwyczajnej sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Pani Beacie Andruszkiewicz honorowego tytułu „Mecenas Osób 

Niepełnosprawnych” za 2016 rok.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej 

w dniu 22 listopada 2016 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały nr 317/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego 

z funkcji przewodniczącego Rady Miasta (radnego Ł. Tyszlera)
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Przyjęcie projektu uchwały nr 318/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego 

z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta (radnego M. Bagińskiego)
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10.Informacja Prezydenta Miasta na temat przeprowadzonych konkursów na 

stanowiska kierownicze w miejskich placówkach kulturalnych.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 280/16 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok,
- 281/16 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 

rok i lata następne,
- 282/16 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 

z perspektywą do roku 2023,
- 249/16 - uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok,
- 250/16 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 

2017 rok i lata następne,
- 279/16 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 

z perspektywą do roku 2023,
- 245/16 - zmiany uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 

15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw,

- 247/16 - przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź 
(Park&Ride) w Szczecinie,

- 259/16 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto 
nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
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- 260/16 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców 
Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,

- 261/16 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1,

- 262/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy 
ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania 
najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu,

- 263/16 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-
Łukasińskiego rzeka Bukowa” w Szczecinie,

- 264/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek 
Warzywny” w Szczecinie,

- 265/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie,

- 266/16 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska -
rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie,

- 267/16 - zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,
- 268/16 - przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu 

Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub 
kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach 
komunalnych w Szczecinie,

- 269/16 - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo 
utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK 
Sp. z o.o. w Szczecinie,

- 271/16 - wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,

- 272/16 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

- 273/16 - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok",

- 274/16 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do 
realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad 
dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina",

- 275/16 - ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina,
- 276/16 - ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
- 277/16 - zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich 

Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego 
zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. 
Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum 
Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie,

- 278/16 - opłaty prolongacyjnej,
- 257/16 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie,
- 258/16 - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 

Szczecin oraz ich składów osobowych,
- 283/16 - skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta,
- 284/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 285/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 286/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
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- 287/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 288/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 289/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 290/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 291/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 292/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 293/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 294/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 295/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 296/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 297/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 298/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 299/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 300/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 301/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 302/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 303/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 304/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 305/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 306/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 307/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 308/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 309/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 310/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 311/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 312/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 313/16 - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
- 314/16 - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. 

Narodowych Sił Zbrojnych),
- 315/16 - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń,
- 316/16 - zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

M. Jacyna-Witt – poinformowała, iż chciałaby odczytać treść listu otwartego, 
kierowanego do Prezydenta miasta, a powstał on ponieważ kilkanaście dni temu 
odbyło sie spotkanie Pana Prezydenta z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. Organizacje pozarządowe w Polsce nie są silne i wynika to z faktu 
że nadal nie są wykorzystywane cztery źródła finansowania organizacji 
pozarządowych. Pierwsze źródło to dotacje publiczne, drugie to prowadzenie 
działalności gospodarczej przez organizację, trzecie to kwoty wpłacana czy też 
dziedziczone, a czwarte to prywatne datki. Te ostatnie praktyczne w Polsce nie 
istnieją. Radna odczytała treść listu, który stanowi załącznik nr 17 protokołu.
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Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad:

9. Interpelacje i zapytania radnych.

Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

M. Duklanowski – stwierdził, iż nieczęsto zdarza sie radnym, że kiedy pytają o różne 
rzeczy otrzymują odpowiedź od samego Prezydenta Miasta Piotra Krzystka. 
Odpowiedź na jedno z zapytań radnego w sprawie roweru dla Prezydenta Miasta,
brzmiała, że "(...) na podstawie § 53 ust.1 Regulaminu Rady Miasta, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Statutu Rady Miasta, interpelacje oraz zapytania składa się w 
sprawach o istotnym znaczeniu dla Miasta i jego mieszkańców. Będę niezmiernie 
wdzięczny, jeśli jako Radny Rady Miasta, będzie się Pan stosował do zapisów tego 
aktu". Radny powołując się także na zapisy Regulaminu Rady Miasta zwrócił uwagę, 
że interpelacje składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla Miasta i jego 
mieszkańców (§53 ust. 1), a przedmiotem interpelacji i zapytań mogą być wyłącznie 
sprawy należące do kompetencji organów Miasta (§53 ust. 2). Radny poinformował, 
że jechał kiedyś za samochodem Prezydenta, który jechał przez Most Pionierów 
z prędkością ponad 100 km/h. Stwierdził, że chciałby aby Prezydent dawał 
przykład, częściej niż tylko z duńską parą książęcą poruszał się na rowerze, 
pokazywał również to, że mieszkańcy, czy poruszają się na rowerze, czy pieszo, nie 
są traktowani gorzej.   
Radny zwrócił uwagę, że za każdym razem kiedy pyta o sytuację pieszych dopytuje 
kiedy będzie ustanowione stanowisko, które oględnie można nazwać "rzecznikiem 
pieszych". Za każdym razem otrzymuje odpowiedź albo że jest on niepotrzebny albo 
jest to pomijane. 
Radny posiłkując się wykonanymi przez siebie zdjęciami, przedstawił sytuację przy 
skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Królowej Jadwigi, gdzie ENEA prowadzi 
wykopy. W godzinach największej akumulacji ruchu pieszego około godz. 15-16 
tworzą się zatory. Radny uznał, że nie byłoby problemu gdyby pas dla skręcających 
w prawo delikatnie zawęzić, aby pozwolić normalnie przechodzić pieszym.
Normalne podejście do pieszych powinno mieć miejsce także przy ul. Mazurskiej, 
którą obecnie Miasto remontuje. Podkreślił konieczność zwracania uwagi, podczas 
prowadzenia jakichkolwiek remontów na terenie miasta, na potrzeby osób pieszych, 
osób starszych, a także osób niepełnosprawnych. Podtrzymał konieczność 
powołania w Magistracie osób, które za sprawy pieszych będą odpowiadali.

U. Pańka – zgłosiła interpelację w sprawie Centrum Żeglarskiego - załącznik nr 19
do protokołu, oraz zapytanie w sprawie funkcjonowania jednostek pomocniczych -
załącznik nr 20 do protokołu.

M. Jacyna-Witt - zapytała, kiedy Prezydent ma zamiar oznaczyć wszystkie 
samochody służbowe jakimi poruszają się urzędnicy oraz Prezydent, zgodnie ze 
zobowiązaniem jakie złożył ponad pół roku temu? 

R. Niburski – radny zwrócił uwagę, że w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina 
na lata 2017 - 2021 z perspektywą do roku 2023 zapisana została pozycja 
"Współfinansowanie inwestycji rad osiedli - 10.789.440 zł" . Oprócz tego w budżecie 
znajduje się pozycja "Działalność statutowa rad osiedli - 915.506 zł" oraz 
"Wspieranie inicjatyw społecznych rad osiedli - 250.000 zł", akurat te pieniądze 
rozdziela Komisja Inicjatyw Społecznych. W związku z kontrowersjami co do 
wydatkowania wszystkich tych pieniędzy przez rady osiedli, radny zwrócił się 



12

o przedstawienie wykazu obejmującego całą kadencję od 2015 r. do końca 2016 r., 
na co rady osiedla wydają wszystkie swoje pieniądze.
Radny przypomniał, że w sierpniu 2015 r., wspólnie z radnym M. Kopciem, zwracali 
uwagę na złe nawierzchnie na obiektach sportowych typu "Orlik". W uzyskanej 
odpowiedzi, radni uzyskali informacje, że Miasto wystąpi o kontrolę tych 
nawierzchni do odpowiednich jednostek. W listopadzie 2016 r. radny 
W. Dorżynkiewicz pytał o to samo i otrzymał identyczna odpowiedź. W takim razie 
Miasto zapewniało w 2015 r., że wystąpi o taką kontrolę, czego nie zrobiło. Rady 
zapytał, czy Miasto wystąpiło w ogóle o przeprowadzenie takiej kontroli i kiedy 
można będzie poznać wyniki takiej kontroli? 

B. Baran – zgłosił interpelację w sprawie braku kompetencji i bezczynności Zastępcy 
Prezydenta Miasta Marcina Pawlickiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców na Wałach Chrobrego - załącznik nr 21 do protokołu.

W. Dorżynkiewicz – poinformował, że na jego wniosek Przewodniczący Rady Miasta 
wprowadził do porządku obrad punkt "Informacja Prezydenta Miasta na temat 
przeprowadzonych konkursów na stanowiska kierownicze w miejskich placówkach 
kulturalnych.". Prezydent ostatnio na spotkaniu powiedział, że radni maja dostęp do 
wszystkich dokumentów, co jest kompletną nieprawdą. Można to sprawdzić 
w odpowiedziach jakich udzielano na interpelacje radnego w sprawie wyboru na 
stanowisko dyrektora Klubu 13 Muz. Radny nie otrzymał żadnych dokumentów 
oprócz protokołu. Radny zwrócił się do Prezydenta aby podczas swojego 
sprawozdania odpowiedział na pytanie. W konkursie na dyrektora 13 Muz 
warunkiem formalnym było doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych 
i grantów na działalność związaną z kulturą. Osoba, która została wybrana na 
dyrektora, czyli Pan Waldemar Kulpa nie pozyskiwał na swoja działalność w sferze 
kultury żadnych środków unijnych ani żadnych środków zewnętrznych np. 
z ministerstw na działalność związaną z kulturą, więc nie spełnił wymogów 
formalnych, więc nie mógł przejść do kolejnego etapu konkursu, wiec nie mógł 
zostać wybrany na dyrektora 13 Muz. Radny zwracając się do Prezydenta, 
zawnioskował aby podczas swojego sprawozdania Pan Prezydent powiedział jakie 
fundusze unijne oraz środki zewnętrzne pozyskiwał Pan Kulpa?
14 grudnie 2016 r. w "Głosie Szczecińskim" można było przeczytać, że w Pałacu 
Młodzieży z funduszu socjalnego zniknęło 210.000 zł. W artykule można przeczytać, 
że dokonano audytu z działalności finansowej Pałacu Młodzieży w latach 2011-2016 
stwierdzono wiele nieprawidłowości i kradzież właśnie 210.000 zł. Z artykułu 
wynika, że Pan Prezydent zalecił zwrot tych środków. Radny zapytał, czy 
rzeczywiście było tak, jak opisano to w artykule? Czy Prezydent zgłosił do 
prokuratury fakt kradzieży tych pieniędzy? Jakie zostały wyciągnięte konsekwencje 
wobec głównego księgowego oraz dyrektora Pałacu Młodzieży? Czy przypadkiem 
kontrola Pana Prezydenta i Urzędu Miasta nad instytucjami w mieście nie jest zbyt 
słaba?

Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad:

10. Informacja Prezydenta Miasta na temat przeprowadzonych konkursów 
na stanowiska kierownicze w miejskich placówkach kulturalnych.

Informacja przekazana radnym w formie pisemnej stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu.
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K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że zgodnie z wnioskiem 
radnego został przygotowany przez Wydział Organizacyjny materiał o wszystkich 
postępowaniach konkursowych. Prezydent podjął decyzję, że na wszystkie 
stanowiska dyrektorskie w instytucjach kultury będą przeprowadzane konkursy, 
chociaż nie w każdym przypadku taki wymóg formalny istnieje. Założenie 
początkowe Pana Prezydenta jest takie aby proces ten był jak najbardziej 
przejrzysty. Zastępca Prezydenta wyraził nadzieję, iż kilkustronicowa odpowiedź 
jaką otrzymali radni jest wyczerpująca.

W. Dorżynkiewicz - poinformował, że informację, o której mówił Prezydent K. Soska 
radni otrzymali przed sesją o godz. 9.45, dlatego pewnie większość z nich nie 
zdążyła jej przeczytać. Radny poruszył sprawę wyboru dyrektora DK 13 Muz. W tej 
sprawie radny stawiał pytania w trzech zapytaniach. Każdy z kandydatów miał 
przedstawić koncepcje organizacyjne, spełnić określone wymogi, a z uzyskanych 
informacji przez radnego Pan Waldemar Kulpa ich nie spełnił. Radny zwrócił się 
także o przesłanie koncepcji programowo-organizacyjnej wszystkich kandydatów. 
W uzyskanej odpowiedzi radny otrzymał informację, że Miasto ich nie posiada i że 
chronią je prawa autorskie. 
Radny poinformował, że spotkał się z większością kandydatów i uzyskał od nich 
przygotowane koncepcje programowe. Radny poinformował, że posiada do wglądu 
i ma zgodę twórców na upowszechnianie, koncepcje przygotowane przez dr Dorotę
Kowalewską (110 stron), Bartosza Wójcika (66 stron), Mai Olendzkiej (34 strony). 
Radny dotarł także do koncepcji programowo-organizacyjnej pana Waldemara 
Kulpy, która otrzymał od urzędników "pod stołem", którzy byli zażenowani tym 
dokumentem. Dokument obecnego Dyrektora ma 6 stron. Oczywiście można 
powiedzieć: liczy się jakość, a nie ilość. Radny stwierdził, że po przeczytaniu tego 
dokumentu ma wrażenie, że nie został wybrany dyrektor 13 Muz tylko konserwator, 
odźwierny lub woźny, ponieważ Pan Kulpa pisze w swoim dokumencie cyt. "Jestem 
osoba , która od 7 roku życia po raz pierwszy stanęła na scenie. Stawałem na scenie 
jako artysta, ale częściej jako organizator wydarzeń. Potrafię nagłośnić imprezę 
w mediach, ale też nagłośnić sprzętem scenicznym, oświetlić, naprawić kable, 
powiesić dekoracje, zaprojektować plakat, stronę internetową, czy być didżejem 
i konferansjerem". Radny przytoczył także akapit poświęcony strategii DK 13 Muz 
"Jeśli chodzi o metodę promocji jestem profesjonalistą w tej dziedzinie. Gdy będzie mi 
dane poprowadzić DK 13 Muz wszystkie sposoby informowania o tym, co będzie się 
odbywać w DK, będę używał po to, żeby zainteresować mieszkańców tym co robi 
instytucja. Będzie to na pewno współpraca z mediami wszelakimi: radio, prasa, 
telewizja, media społecznościowe". Bełkot. Dalej czytamy co Pan Kulpa chce zrobić 
w roku 2017 "Muzyczne podróże. "Korniszon czyli Szczecińskie potyczki kabaretów 
i satyryków. Klub tropikana". W 13 Muzach, instytucji, która ma bardzo długą 
tradycję w mieście, która od 2006 roku zaczęła naprawdę prężnie działać, gdzie
odbywały się min. słynne "Inspiracje", gdzie byli zapraszani artyści tacy jak Czerny, 
teraz będziemy mieli "tancbudę". Rady przytoczył fragment dotyczący pozyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych, co autor zawarł w czterech zdaniach, cyt. 
"Pozyskiwanie środków zewnętrznych należy kontynuować według wypracowanych 
już schematów, ale również poszukiwać nowych." Radny uznał to za brak logiki, bo 
czy Minister Gliński, który przekazywał dotąd środki na "Inspiracje" przekaże teraz 
jakiekolwiek środki na "Klub tropikana"? W jakim więc kierunku zmierza 
szczecińska kultura? Radny stwierdził, iż nie zgadza się na stworzenie kolejnego 
"Słowianina" tzw. tancbudy, tylko po to żeby Pan Kulpa, który startował z komitetu 
wyborczego P. Krzystka do Sejmiku, prowadził Prezydentowi tam kampanię 
wyborczą, bo do tego to się tylko sprowadza. Radny stwierdził, że nie zgadza się z 
tym aby ludzie ciężko pracowali, przygotowywali koncepcje 60, 80 czy 100 stron, 
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tylko po to, żeby była podkładka, że odbył się konkurs, który wygrał świetny 
manager, który nie umie napisać dokumentu na sześć stron. 
Radny zwracając sie do Prezydenta zapytał, jakie środki unijne i zewnętrzne 
pozyskiwał w ostatnich latach Pan Waldemar Kulpa, jakim cudem przeszedł do 
drugiego etapu konkursu i co Prezydent sądzi o jego autorskiej koncepcji? 

M. Jacyna-Witt - radna poinformowała, że aby uniknąć w przyszłości podobnych 
sytuacji, jak ta przedstawiona przez radnego W. Dorżynkiewicza, Komisja Kultury 
wystąpiła do Prezydenta z prośbą aby w komisji konkursowej, w której dotychczas 
praktycznie byli wyłącznie urzędnicy Pana Prezydenta, więc wiadomo, że zostanie 
wybrany ten kogo Pan Prezydent namaści na szefa jednostki kulturalnej, zasiadali 
reprezentanci środowisk kultury. Pan Prezydent do tej pory nie udzielił odpowiedzi, 
czy takie działania zostały podjęte, a jeżeli tak, to jaki będzie skład komisji 
konkursowej przy wyborze dyrektora Trafostacji Sztuki. Radna stwierdziła, że 
przedstawiana na sali sesyjnej kilka lat temu "fenomenalna" koncepcja wyboru 
firmy zarządzającej z zewnątrz totalnie się skompromitowała, do czego Prezydent się 
nie przyznał.

M. Duklanowski - odnosząc sie do materiału, który otrzymali radni w formie 
zeskanowanej stwierdził, że w tak krótkim czasie nie jest w stanie wprowadzić 
linków, które są w jego treści przytaczane. Przecież nie są to informacje, dlaczego 
więc nie chce się tych informacji przedstawić radnym? 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach do godz. 14.00.

Po przerwie:

W. Dorżynkiewicz - poinformował, że w dokumencie Prezydenta przekazanym 
radnym nie ma ani słowa o konkursie na instytucje, która będzie prowadziła dalej 
Inkubator Kultury. Organizacje, które chcą prowadzić Inkubator Kultury mogą 
składać dokumenty do dn. 27.12.2016 r. Natomiast 01 stycznia 2017 r. obecnemu 
operatorowi kończy się termin ważności umowy z miastem. Oznacza to, że z dniem
01 stycznia organizacje pozarządowe tam się znajdujące będą musiały się stamtąd
wyprowadzić. Jest to kolejny dowód na nieradzenie sobie z tą sferą kultury. Na 
odbytym przed chwilą posiedzeniu Komisji Kultury Prezydent K. Soska nie 
odpowiedział na to pytanie i nie odpowiedziała na nie Dyrektor Wydziału Kultury. 
Radny ponownie zadał pytanie, jakie fundusze unijne na swoją działalność w sferze 
kultury pozyskał Pan Waldemar Kulpa? Radny uznał że brak podpowiedzi na to 
pytanie dowodzi jedynie, że Pan Kulpa nie pozyskał nigdy żadnych środków. 

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w przedmiotowym 
konkursie wymogiem formalnym nie było pozyskiwanie środków, dlatego pytanie 
jest bezcelowe.

Więcej pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad:

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

280/16 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. Autopoprawki stanowią 
załączniki nr 25 i 26 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 280/16 z autopoprawkami

za – 13 przeciw - 2 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok. Uchwała Nr XXV/590/16 stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

281/16 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 
rok i lata następne

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 281/16

za – 14 przeciw - 2 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne. 
Uchwała Nr XXV/591/16 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

282/16 – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z 
perspektywą do roku 2023

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 31 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 282/16 z autopoprawką
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za – 13 przeciw - 3 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023. 
Uchwała Nr XXV/592/16 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

249/16 – uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Piotr Krzystek - Prezydent 
Miasta Szczecin. Projekt uchwały z autopoprawką stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu. Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 

S. Lipiński – Skarbnik Miasta przedstawił i omówił zapisy budżetu Miasta na 2017 
rok. Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 35 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że komisje zaopiniowały projekt 
następująco:
 Komisja ds. Kultury - pozytywnie w części „Kultura i ochrona dziedzictwa 

kulturowego”,
 Komisja ds. Edukacji – odstąpiła od opiniowania projektu,
 Komisja ds. Budżetu i Finansów - pozytywnie.

W dyskusji głos zabrali:

M. Jacyna-Witt – prezentowany projekt uchwały nazwałaby budżetem operacyjno-
wyborczym. Z jednej strony są tam zapisy, które muszą być realizowane takie jak 
pensje dla nauczycieli, urzędników różnego rodzaju oczyszczanie miasta, zieleń 
miejska, instytucje kultury itd., ale są tam również niewielkie kwoty przeznaczone 
na fabrykę wody i na stadion z czterema trybunami. Większe kwoty będą zapisane w 
roku wyborczym czyli tuż przed wyborami samorządowymi po to żeby jeszcze nie 
zrealizować obietnicy wyborczej, a już powiedzieć, że ona jest prawie zrealizowana. 
Zapisów wyborczych w budżecie jest mnóstwo.
Radna zawnioskowała o uwzględnienie w projekcie budżetu darmowych przejazdów 
dla weteranów. Propozycja poprawki stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

U. Pańka - zdaniem radnej Prezydent Miasta wraz ze służbami powinien dbać o 
zrównoważony rozwój miasta, a tak nie jest. Pan Prezydent, którego zapleczem 
politycznym jest Klub radnych Bezpartyjni, rozdzielił radnym środki z budżetu 
miasta, a oni chodzą po osiedlach i mówią "20 milionów mam na moją radę ja Wam 
to załatwiłem". Niektórzy radni trochę skromniej mówią, że mają 1 milion złotych na 
radę osiedla do podziału. Zdaniem radnej jest to budżet nieinwestycyjny. Plany są 
na początku bardzo ambitne, a później są one przesuwane na kolejne lata. Zbyt 
mały budżet jest na kulturę. Nie ma jasnych transparentnych zadań, kryteriów. 
Pieniądze są rozdawane tam gdzie jest interes i poparcie.

W. Dzikowski - stwierdził, że wszystko co się dzieje na terenie Gminy Miasto 
Szczecin jest zapisane w budżecie na 2017 rok. Przypomniał radnym procedurę 
budżetową. Zwrócił się do Prezydenta z uwagą odnośnie uruchamiania przez 
dysponentów zadań zapisanych w budżecie w połowie lub pod koniec roku. Radny 
uważa, że dużo zadań jest przenoszonych w budżecie z roku na rok. Poprosił 
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Prezydenta aby w roku 2017 dołożył wszelkich starań i zaczął kontrolować 
dysponentów oraz zweryfikował i sprawdził jak wygląda realizacja tego budżetu.

M. Duklanowski – stwierdził, że projekt budżetu na 2017 rok jest budżetem 
dobrym, solidnym i jednocześnie ciężkim i posiadającym wiele stron jeśli chodzi o 
książkę. Jeśli chodzi o politykę, to jest wiele rzeczy, które należałoby zmienić. Radny 
dołączył się do krytyki radnego Dzikowskiego. Poruszył problem zadłużania się 
miasta i najemców lokali komunalnych. Jako sukces nie traktowałby sześciolatków 
w szkołach czy kolejnego kredytu. Radnemu nie podobają się fakty, polegające na 
tym, że spadają wpływy z tytułu sprzedaży biletów w transporcie zbiorowym gdyż 
pokazuje to złe funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W Szczecinie jest potrzebna 
zmiana. Radny ma nadzieję, że budżet 2017 jest jednym z ostatnich budżetów 
kontynuacji gdyż potrzeba budżetów na miarę przełomowych zmian w mieście i na 
odzwierciedlenie zmiany sposobu myślenia.

W. Dorżynkiewicz - stwierdził, że ten budżet jest przykładem ogromnej 
nieodpowiedzialności i zadłużania mieszkańców Szczecina na ogromne kwoty. 
Radny przypomniał, że w ubiegłorocznym budżecie deficyt wynosił 7 milionów 
złotych przy 2 miliardowym budżecie. Natomiast w budżecie na 2017 deficyt wynosi 
400 milionów złotych czyli 1/4 całego budżetu. Zdaniem radnego jest to skrajna 
nieodpowiedzialność i skrajne zadłużanie mieszkańców Szczecina. Co roku dochody 
bieżące spadają o blisko 100 milionów złotych co oznacza, że jest jakiś problem i coś 
się dzieje nie tak. Uważa, że wszystkie osoby, które zagłosują za tym budżetem 
opowiadają się za skrajną nieodpowiedzialnością i skrajnym zadłużaniem 
mieszkańców Szczecina. Poprosił radnych o pełną odpowiedzialność i głosowanie 
przeciwko temu budżetowi.

R. Niburski - poprosił Prezydenta i Skarbnika Miasta o włączenie w formie 
autopoprawki wniosku Komisji ds. Kultury o zwiększenie dotacji podmiotowej dla 
Domu Kultury Słowianin o kwotę 100 000 zł. na przyszły rok. Wniosek stanowi 
załącznik nr 37 do protokołu.

P. Bartnik - stwierdził, że przez ostatnie 6 lat Szczecinem rządzi porozumienie 
polityczne ugrupowania Pana Prezydenta tzw. "wszyscy ludzie Prezydenta", 
następną grupą jest Prawo i Sprawiedliwość, a trzecią SLD. Przez ostatnie 2 lata 
Platforma Obywatelska starała się współpracować z Prezydentem na różnych 
polach, wspierać przy uchwalaniu budżetu. Bywały sytuacje, że wstrzymywali się od 
głosu. Od pewnego czasu dzieją się sytuacje, których nie można pominąć to jest 
próba odejścia od demokracji liberalnej, a jej elementem jest samorząd terytorialny i 
to ugodzi w istotę funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, którego istotą jest 
Rada Miasta Szczecina i każdej gminy i powiatu w Polsce. Od jakiegoś czasu można 
zaobserwować, że część ponoszących polityczną odpowiedzialność udaje, że tej 
odpowiedzialności nie ponosi. Dla dobra mieszkańców Szczecina, dla jasności 
funkcjonowania politycznego w Szczecinie, dla dobra rady miasta, a także dla dobra 
Prezydenta Miasta przyszedł czas żeby pokazać gdzie leży odpowiedzialność. Za 
odpowiedzialnością idą przywileje, obowiązki i konsekwencje. W związku z tym gdzie 
leży odpowiedzialność za zarządzanie miastem?
Radnemu jest bardzo przykro, ale w tej sytuacji klub Platformy Obywatelskiej nie 
może poprzeć tego budżetu.

J. Stopyra – radny zawsze popierał, popiera i będzie popierał wybraną 
demokratycznie władzę, którą sprawuje w mieście Prezydent, a jego jedynym i 
wyłącznym prawem jako radnego jest pomagać Prezydentowi w realizowaniu 
postawionych przed nim zadań. To nie oznacza, że nie wolno krytykować. Krytyka 
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jest wskazana i potrzebna, ale merytoryczna i rzeczowa, której jedynym celem jest 
pomoc mieszkańcom, a nie dla propagowania swojej osoby.
Radny popierał, popiera i będzie popierał budżet, bo to nie jest budżet Pana Piotra 
Krzystka. To jest budżet mieszkańców Szczecina. To jest efekt zbiorowej mądrości 
wielu ludzi.
Radny poprze ten budżet i nie będzie się tego wstydził.

M. Jacyna-Witt – przypomniała, że radny Stopyra takie samo przemówienie wygłosił 
w 1981 roku w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w stosunku do 
generała Jaruzelskiego!

P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin stwierdził, że Szczecin jest zadłużany 
rozsądnie. W skali kraju, Szczecin jest raczej w części mniej niż bardziej zadłużonej. 
To jest świadome działanie, bo ograniczane jest pewne ryzyko. Dziś zadłużenie 
Szczecina sięga połowy rocznych dochodów.
Prezydent przyznał, że są kłopoty z realizacją inwestycji, bo realizowanych jest ich 
bardzo dużo. Dla porównania w 2003 roku było to 79 mln. zł., w 2004 roku - 79 
mln. zł., w 2005 roku było 111 mln. zł., w 2006 roku - 129 mln złotych, a w 2007 
roku - 236 mln i w górę do 600 mln złotych. Zwiększono obsługę inwestycyjną o 
30%, a wydatki zostały potrojone. Moce przerobowe Miasta nie przekraczają 400 
mln. zł. rocznie i należy to zmienić. W przyszłym roku jeśli chcemy zrobić więcej, to 
musimy zwiększyć liczbę osób, które tym się zajmują. Za rok będzie widać poprawę 
w tym zakresie. Może nie będzie idealnie, ale będzie lepiej.
Prezydent nie zna inwestycji w radzie osiedla za 20 milionów złotych. Rady osiedla 
przychodzą z rzeczami drobnymi, z którymi przychodzą do nich mieszkańcy. Uważa, 
że należy szanować ludzi działających w radach osiedli i pracować z nimi.
Prezydent przypomniał, że od początku kadencji deklarował, że chciałby radę 
miasta i swoją pracę uwolnić od sporu, który przychodzi z Warszawy. Niestety jest z 
tym pewna trudność i jest mu przykro z tego powodu, bo uważa, że samorząd 
ponosi inną odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność za politykę, bo politykę 
Prezydent zostawia na poziom parlamentu. Tam jest ta walka polityczna i niech ona 
tam trwa. Ona bywa raz łagodniejsza, raz niebezpiecznie ostra. W mieście 
zajmujemy się sprawami innej kategorii. Gdyby można było pracować w takim 
porozumieniu, to byłoby lepiej dla mieszkańców.
Poprosił radnych aby Dom Kultury Słowianin zatrzymać na pierwszy kwartał i 
dopracować ten wniosek dlatego, że nie chciałby tak od ręki ściągać środków z 
innych zadań. Na pewno znajdzie się rozwiązanie i nie zostanie on bez wsparcia. 
Obiecał Komisji ds. Kultury, że odniesie się do tego wniosku w pierwszym kwartale 
2017 r.
Prezydent Miasta zachęcił radnych do poparcia budżetu.

U. Pańka - odniosła się do wypowiedzi Prezydenta Miasta w kwestii rad osiedli.
Radna nie obawia się rad osiedli. To radni miejscy są wzywani przez CBA jeżeli źle 
podejmują uchwały albo się tłumaczą dlaczego tak, a nie inaczej głosowali. Do 
decydowania odnośnie zarządzania miastem wystarczyłyby Prezydentowi Miasta 
rady osiedli, a radni są niepotrzebni. Prezydent zrobi konsultacje, wyposaży rady w 
odpowiednie pieniądze. Fizycznie Prezydent już odciął radnych osiedlowych od 
radnych miejskich. Radni osiedlowi aspirują do tego by artykułować i oceniać prace 
rady miasta czyli nie te wydarzenia, które dzieją się na osiedlu tylko w kwestiach 
wydarzeń w mieście.

W. Dąbrowski – radny potwierdził, że Prezydent Miasta organizuje spotkania z 
radami osiedlowymi i mieszkańcami nie informując o tym pozostałych radnych. 
Zdaniem radnego jest to prowadzenie kampanii wyborczej. Radny ma nadzieję, że 
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od tej pory radni będą otrzymywać z Biura Prezydenta informacje o spotkaniach w 
radzie osiedla i spotkaniach z mieszkańcami aby móc w nich uczestniczyć.

M. Jacyna-Witt - zdaniem radnej w mieście są źle przygotowywane projekty i 
kosztorysy inwestycji i dlatego są one źle prowadzone.

M. Duklanowski - radny uważa, że zapis proponowany przez radną Małgorzatę 
Jacynę-Witt powinien być wprowadzony do uchwały o opłatach za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów oraz zasad taryfowych.

M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że jeżeli kwota nie będzie zabezpieczona w budżecie, to 
nie będzie można przyjąć uchwały o zmianie taryf.

K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że zgłoszona poprawka 
zakłada zmniejszenie środków na zadanie The Tall Ships Races 2017, a jest to 
zadanie jednoroczne w związku z czym oznaczałoby to, że w kolejnych budżetach 
nie nastąpi przeniesienie. Jako koordynator Regat zwrócił uwagę, że budżet na 2017 
rok jest identyczny jak na rok 2013, a w kontekście zagrożeń są bardzo zwiększone 
wydatki związane przede wszystkim z zabezpieczeniem bezpieczeństwa. Zastępca 
Prezydenta uważa, tego typu wniosek za bardzo nieodpowiedzialny.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję poprawki zgłoszoną 
przez radną Małgorzatę Jacynę-Witt

za – 2 przeciw - 18 wstrzym. – 6

W wyniku powyższego głosowania propozycja poprawki nie została przyjęta.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 249/16 z autopoprawkami

za – 19 przeciw - 8 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta na 2017 rok. Uchwała Nr XXV/593/16 stanowi załącznik nr 38 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

250/16 – uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 
2017 rok i lata następne

Projekt uchwały z autopoprawką stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 250/16 z autopoprawkami

za – 18 przeciw - 8 wstrzym. – 0
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne. 
Uchwała Nr XXV/594/16 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

279/16 – uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 
z perspektywą do roku 2023

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. Autopoprawki stanowią 
załączniki nr 43 i 44 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 279/16

za – 19 przeciw - 7 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023. 
Uchwała Nr XXV/595/16 stanowi załącznik nr 45 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

245/16 – zmiany uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 
15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Joanna Martyniuk - radca 
prawny. Poinformowała, że projekt uchwały powinien zostać uzgodniony ze 
związkami zawodowymi. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu.

S. Biernat – Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji zgłosiła wniosek o 10 minut 
przerwy dla Komisji.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godz. 17.20.

Po przerwie:

S. Biernat – w imieniu Komisji Edukacji poinformowała, że po merytorycznej 
dyskusji komisja postanowiła zgłosić wniosek o odesłanie projektu uchwały do 
projektodawcy w celu przeprowadzenia koniecznych uzgodnień ze związkami 
zawodowymi.

W. Dorżynkiewicz – uważa, że ten projekt uchwały powinien zostać przegłosowany w 
dniu dzisiejszym.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji o 
odesłanie projektu uchwały nr 245/16 do projektodawcy

za – 14 przeciw - 3 wstrzym. – 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został odesłany do projektodawcy.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

247/16 – przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź 
(Park&Ride) w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 48 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 247/16 z autopoprawką

za – 17 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXV/596/16 stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

259/16 – 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 50 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 259/16

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 2

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 XXV/597/16 stanowi 
załącznik nr 51 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

260/16 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców 

Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 260/16

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, 
położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych - spółdzielni 
mieszkaniowej i osób fizycznych. Uchwała Nr XXV/598/16 stanowi załącznik nr 53
do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

261/16 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Maria Latkowska – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przemysław Szczepaniak - Przedstawiciel North-West Logistic Park 1 poinformował, 
że wybudowali w Szczecinie ponad 70.000m2 pod dachem w kompleksie 
logistycznym u zbiegu ulic Kniewskiej i Goleniowskiej. Zatrudnienie znalazło 1200 
osób, 16 podmiotów się ulokowało w tym 6 produkcyjnych. Szacunkowe wpływy z 
podatku PIT w skali roku do miasta to ok. 3 milionów złotych, podatek od 
nieruchomości to ponad 1.700.000 zł. Zwrócił się do radnych z prośbą o wyrażenie 
zgody na sprzedaż nieruchomości.

M. Jacyna-Witt - zdaniem radnej ta transakcja nie jest transparentna i dlatego 
będzie głosowała przeciwko tej uchwale.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 261/16

za – 7 przeciw - 6 wstrzym. – 5
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1. Uchwała Nr XXV/599/16 stanowi załącznik nr 
55 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

262/16 – wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława 
Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie 

wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy 
pierwszeństwa w nabyciu lokalu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 262/16

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 
29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 
w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu 
lokalu. Uchwała Nr XXV/600/16 stanowi załącznik nr 57 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

263/16 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-
Łukasińskiego rzeka Bukowa” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 263/16

za – 14 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego rzeka Bukowa” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/601/16 stanowi załącznik nr 59 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

264/16 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do 
protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 264/16

za – 13 przeciw - 1 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 
– Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/602/16 stanowi 
załącznik nr 61 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

265/16 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 265/16

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany -
Włościańska" w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/603/16 stanowi załącznik nr 63 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

266/16 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska -

rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 266/16

za – 17 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/604/16 stanowi załącznik nr 65 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

267/16 – zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
P. Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do 
protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 267/16

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXV/605/16 
stanowi załącznik nr 67 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

268/16 – przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu 
Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub 

kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach 
komunalnych w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 68 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 268/16

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad 
prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług 
pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXV/606/16 stanowi załącznik nr 69 do protokołu.
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M. Bagiński - Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Komisji Kultury o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 319/16 w sprawie 
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli i poddał go pod 
głosowanie.

za – 20 przeciw - 0 wstrzym. – 0

W wyniku powyższego głosowania projekt został wprowadzony do porządku obrad.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

269/16 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo 
utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. 

z o.o. w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 70 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej Rewitalizacji i Ochrony Środowiska oraz Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 269/16

za – 17 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. Uchwała 
Nr XXV/607/16 stanowi załącznik nr 71 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

271/16 – wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 72 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów oraz Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 271/16

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
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Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/608/16 stanowi 
załącznik nr 73 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

272/16 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 74 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 272/16

za – 19 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Uchwała Nr XXV/609/16 stanowi załącznik 
nr 75 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

273/16 – przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok"

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 76 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

M. Gadomska - omówiła problem nadużywania alkoholu przez młodzież.

P. Bartnik - zawnioskował do Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji aby zajęła się 
tym problemem na swoim posiedzeniu.

S. Biernat – poinformowała, że Komisja ds. Edukacji z Policją przez trzy lata jeździła 
do wszystkich gimnazjów i uświadamiała młodzież.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 273/16

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok". Uchwała Nr XXV/610/16 stanowi 
załącznik nr 77 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

274/16 – wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do 
realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad 

dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina"

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 78 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 274/16

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i 
dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie 
Szczecina". Uchwała Nr XXV/611/16 stanowi załącznik nr 79 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

275/16 – ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 80 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 275/16

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu 
Mecenasa Kultury Szczecina. Uchwała Nr XXV/612/16 stanowi załącznik nr 81 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

276/16 – ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 82 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 276/16

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXV/613/16 stanowi załącznik 
nr 83 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

277/16 – zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich 
Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego 

zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. 
Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum 

Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 84 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 277/16

za – 16 przeciw - 1 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie 
poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 
przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 
oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego 
Maciejewicza w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/614/16 stanowi załącznik nr 85 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

278/16 – opłaty prolongacyjnej

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 86 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 278/16

za – 15 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie opłaty 
prolongacyjnej. Uchwała Nr XXV/615/16 stanowi załącznik nr 87 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

257/16 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 88 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 257/16

za – 11 przeciw - 4 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie opinii o 
lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/616/16 
stanowi załącznik nr 89 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

258/16 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 90 do protokołu. Projekt uchwały z 
naniesionymi autopoprawkami stanowi załącznik nr 91 do protokołu.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 258/16 z autopoprawkami

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych. Uchwała Nr XXV/617/16 stanowi załącznik nr 92 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

283/16 – skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 283/16

za – 13 przeciw - 2 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezprawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/618/16 stanowi 
załącznik nr 94 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

284/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 95 do protokołu.

M. Szczerbak - w imieniu skarżących przedstawił skargę. Problem polega na tym, że 
zezwolenia, które są wydawane, są zgodami, a w przepisie prawa materialnego nie 
ma pojęcia zgody. Powinny być wydawane zezwolenia na przejazd samochodów 
powyżej 10 ton. Zdaniem Pana Szczerbaka jest to rażące naruszenie prawa 
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materialnego w postaci tego, że powinna być wydana decyzja administracyjna. Dla 
przykładu podał ulicę Batalionów Chłopskich, która jest drogą powiatową gdzie Pan 
Prezydent jest zarządcą i część drogi dalszej 31 gdzie jest to droga krajowa. 
Prezydent Miasta wydaje zgody, które nie funkcjonują w obrocie prawnym, bo 
powinno być zezwolenie czyli decyzja administracyjna. Ponadto powinny być 
pobierane opłaty, a nie były one w żaden sposób pobierane. Dokumenty do sprawy 
stanowią załącznik nr 96 do protokołu.

J. Martyniuk - radca prawny stwierdziła, że na ulicy objętej skargą faktycznie 
obowiązuje zakaz poruszania się samochodów powyżej 10 ton tj. ciąg ulicy 
Batalionów Chłopskich. Jednakże na wniosek poszczególnych właścicieli pojazdów 
w oparciu o art. 64 ustawy prawo o ruchu drogowym zarządca drogi może wydać 
zezwolenie na dojazd do posesji. W ciągu ostatniego roku zostało wydane 117 takich 
zgód. Z informacji przekazanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wynika, 
że te zgody mają formę decyzji, są wydawane w oparciu o wnioski i są pobierane 
stosowne opłaty. Podczas postępowania wyjaśniającego w toku prac komisji okazało 
się, że problemem ulicy Batalionów Chłopskich nie jest liczba wydawanych zgód 
tylko to, że samochody ciężarowe przejeżdżają tam bez wydawanych zgód. Na 
kilkadziesiąt pojazdów skontrolowanych przez Inspekcję Ruchu Drogowego w ciągu 
jednego dnia, tylko dwa miały zezwolenie. Skarga dotyczy wydawania zezwoleń i 
dlatego w tym zakresie radca prany nie stwierdził żadnego naruszenia ze strony 
Prezydenta i jego służb. W związku z tym członkowie komisji uznali skargę za 
bezzasadną.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 284/16

za – 11 przeciw - 0 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/619/16 stanowi 
załącznik nr 97 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

285/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 98 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 285/16

za – 12 przeciw - 1 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/620/16 stanowi 
załącznik nr 99 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

286/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 100 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 286/16

za – 11 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o reasumpcję ostatniego głosowania i poddał 
go pod głosowanie.

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosownia wniosek został przyjęty

Przewodniczący obrad ponownie zarządził głosowanie nad projektem uchwały 
nr 286/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/621/16 stanowi 
załącznik nr 101 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

287/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 102 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 287/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/622/16 stanowi 
załącznik nr 103 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

288/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 104 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 288/16

za – 9 przeciw - 1 wstrzym. – 5
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/623/16 stanowi 
załącznik nr 105 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

289/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 106 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 289/16

za – 10 przeciw - 2 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/624/16 stanowi 
załącznik nr 107 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

290/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 108 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 290/16

za – 8 przeciw - 1 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/625/16 stanowi 
załącznik nr 109 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

291/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 110 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 291/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/626/16 stanowi 
załącznik nr 111 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

292/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 112 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 292/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/627/16 stanowi 
załącznik nr 113 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

293/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 114 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 293/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/628/16 stanowi 
załącznik nr 115 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

294/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 116 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 294/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/629/16 stanowi 
załącznik nr 117 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

295/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 118 do protokołu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 295/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/630/16 stanowi 
załącznik nr 119 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

296/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 120 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 296/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/631/16 stanowi 
załącznik nr 121 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

297/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 122 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 297/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/632/16 stanowi 
załącznik nr 123 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

298/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 124 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 298/16

za – 9 przeciw - 1 wstrzym. – 5
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/633/16 stanowi 
załącznik nr 125 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

299/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 126 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 299/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/634/16 stanowi 
załącznik nr 127 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

300/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 128 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 300/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/635/16 stanowi 
załącznik nr 129 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

301/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 130 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 301/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/636/16 stanowi 
załącznik nr 131 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

302/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 132 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 302/16

za – 12 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/637/16 stanowi 
załącznik nr 133 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

303/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 134 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 303/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/638/16 stanowi 
załącznik nr 135 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

304/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 136 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 304/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/639/16 stanowi 
załącznik nr 137 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

305/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 138 do protokołu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 305/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/640/16 stanowi 
załącznik nr 139 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

306/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 140 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 306/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/641/16 stanowi 
załącznik nr 141 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

307/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 142 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 307/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/642/16 stanowi 
załącznik nr 143 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

308/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 144 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 308/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 6
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/643/16 stanowi 
załącznik nr 145 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

309/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 146 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 309/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/644/16 stanowi 
załącznik nr 147 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

310/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 148 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 310/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/645/16 stanowi 
załącznik nr 149 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

311/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 150 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 311/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/646/16 stanowi 
załącznik nr 151 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

312/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 152 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 312/16

za – 11 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/647/16 stanowi 
załącznik nr 153 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

313/16 – skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 154 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 313/16

za – 10 przeciw - 1 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXV/648/16 stanowi 
załącznik nr 155 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

314/16 - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. 
Narodowych Sił Zbrojnych)

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 156 do protokołu.

M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Kultury negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 314/16

za – 9 przeciw - 3 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. Narodowych Sił Zbrojnych). 
Uchwała Nr XXV/649/16 stanowi załącznik nr 157 do protokołu.



41

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

315/16 - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 158 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 315/16

za – 15 przeciw - 2 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń. Uchwała Nr XXV/650/16 stanowi 
załącznik nr 159 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

316/16 - zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 160 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 161 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 316/16 z autopoprawką

za – 12 przeciw - 3 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Uchwała Nr 
XXV/651/16 stanowi załącznik nr 162 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

319/16 – zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 163 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 319/16

za – 13 przeciw - 1 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zlecenia 
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli. Uchwała Nr XXV/652/16 stanowi 
załącznik nr 164 do protokołu.
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Przystąpiono do realizacji 12 punktu porządku obrad:

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

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

Przystąpiono do realizacji punktu 13 porządku obrad:

13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

U. Pańka - zwróciła uwagę, że członkowie klubu Prezydenta Miasta personalnie 
wzywają pozostałych radnych i odpytują jak dzieci. Na ostatnim posiedzeniu Komisji 
ds. Budżetu i Finansów Przewodnicząca Komisji publicznie zwróciła radnej uwagę, 
że nie była obecna na posiedzeniu komisji w piątek rano. Radna nie życzy sobie aby 
takie incydenty się powtarzały, ale niestety w dniu dzisiejszym znowu się one 
powtórzyły. Zdaniem radnej dzieje się coś złego w Radzie Miasta. Radna ma 
nadzieję, że Przewodniczący klubu przywoła do porządku radnych swojego klubu i 
to więcej nie będzie miało miejsca.

Więcej wolnych wniosków i spraw nie wniesiono.

Przystąpiono do realizacji punktu 14 porządku obrad:

14. Zamknięcie obrad.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad złożył radnym świąteczne życzenia, a następnie 
poinformował, że porządek obrad XXV sesji został wyczerpany i oświadczył, że 
zamyka XXV zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin.

Przewodniczący obrad:

Łukasz Tyszler

Mariusz Bagiński
Protokołowała:

Marta Klimek

Edyta Sowińska


