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Protokół  Nr  VII/15 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  21  kwietnia  2015  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 21 kwietnia 2015 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 11.52 
 
 
W dniu 23 kwietnia 2015 r. w sesji uczestniczyło 28 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Władysław Dzikowski 
2. Tomasz Grodzki 
3. Tomasz Hinc 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

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

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

protokołu,  
- Dyrektorzy/Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych - lista obecności 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 
- zaproszeni goście - lista obecności stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną VII 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 quorum, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczył, że w związku z tym otwiera VII zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 

Przewodniczący obrad powołał na sekretarza obrad Mariusza Bagińskiego – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin – do prowadzenia listy mówców, 
przeprowadzania imiennych głosowań i innych czynności pomocniczych, 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu posiedzenia. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina prof. Marii Radomskiej-

Tomczuk. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z chorobą Pani 
Prof. Marii Radomskiej-Tomczuk punkt ten zostanie przeniesiony na kolejną sesję 
Rady Miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zatwierdzenie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 

24.03.2015 r. 
 
A. Szałabawka – 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 – 16  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu): 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
77/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu) 
 
za - 18  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
79/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Aleksandra 
Kostki Napierskiego, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz 
użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi, w związku z 
zakończeniem inicjatywy uchwałodawczej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 
9 do protokołu) 
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za - 18  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
89/15 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 z Zespołu Szkół Nr 6 im. 
Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 i jej likwidacji oraz 
zmiany nazwy Stałego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. 
J. Sowińskiego 3 
 
M. Jacyna-Witt - poprosiła o uzasadnienie wniosku. 
 
B. Misiak – Dyrektor Wydziału Oświaty wyjaśniła, że nie przyszły jeszcze odpowiedzi 
ze związków zawodowych i dlatego trzeba te projekty przełożyć na kolejną sesję. 
 
za - 18  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
90/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z 
Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 i jego 
likwidacji oraz zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych 
w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 
 
za - 21  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
91/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3, 
Szkoły Policealnej Nr 2 z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i 
 Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, i ich likwidacji oraz zmiany nazwy 
Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład 
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, ul. Hoża 6 
 
za - 22  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
96/15 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 8 im. 
Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a oraz jej likwidacji 
 
za - 20  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
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Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
97/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Łączności z Zespołu 
Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 oraz jego likwidacji 
 
za - 22  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
98/15 w sprawie wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z 
 Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21 oraz 
jego likwidacji 
 
za - 17  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 
99/15 w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum 
Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara 
Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 i ich likwidacji oraz zmiany 
nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Nr 3  im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. 
Sowińskiego 
 
za - 18  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad VII zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina prof. Marii Radomskiej-

Tomczuk. 
3. Zatwierdzenie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej 

w dniu 24 marca 2015 r. 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 94/15 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - 
Sowińskiego 2” w Szczecinie, 

− 95/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 
Nad Odrą” w Szczecinie, 

− 56/15 (wersja 2) - ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za 
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Szczecin, 

− 80/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, 
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stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną 
w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę nr ewid. 55/1 z obr. 4098, 

− 81/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, 
stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 z obr. 4010, 

− 82/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa 
własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 
Ogrodowej 33a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz 
użytkowników wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową, 

− 83/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 
2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, 
sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz  współwłaściciela lokalu, 

− 84/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 
w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda, 

− 85/15 - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia 
nr 6 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku 
przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie, 

− 86/15 - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 
4 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku 
przy al. Wojska Polskiego 198 w Szczecinie, 

− 87/15 - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 7 
niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy 
ul. Mazurskiej nr 18 w Szczecinie, 

− 73/15 - pozbawienia ul. Miłej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania, 

− 74/15 - zmiany przebiegu drogi powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z, 
− 75/15 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających w roku 2015, 
− 76/15 - sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości 

opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o 
przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, 

− 78/15 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin, 
− 88/15 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok", 
− 92/15 - określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych 
prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby 
punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich 
spełnienie, 

− 93/15 - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy 
Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 
lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania 
decyzji administracyjnych, 

− 100/15 - skargi na działalność Prezydenta Miasta Szczecin oraz na 
działalność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych 
w Szczecinie. 

7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
2014 roku. 

8. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011 - 2015 dla Gminy Miasto Szczecin w 2014 roku. 
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9. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. 

10. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowych 
instytucji kultury. 

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
za 2014 r. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
14. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz w 
okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
M. Kopeć - złożone zapytanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
P. Bartnik – złożone interpelacje stanowią załączniki nr 12 i 13 do protokołu. 
 
J. Balicka – złożone zapytania stanowią załączniki nr 14, 15 i 16 do protokołu. 
 
U. Pańka – radna poprosiła o podanie terminu zakończenia inwestycji na Potulickiej 
i "Szybkiego Tramwaju". Radna zapytała jakie były kryteria przyjęć dzieci do Szkoły 
Muzycznej przy ul. Śmiałego w roku 2014/2015 i czy kryteria przyjęć na rok 
2015/2016 zostały zmienione, a jeżeli tak to dlaczego? Radna zapytała również czy 
jest szansa aby jeden z autobusów pośpiesznych przejeżdżał trasą autobusu nr 84 
ponieważ jeździ on raz na pół godziny. 
 
S. Biernat – złożona interpelacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
M. Duklanowski – radny interpelował w sprawie nieegzekwowania od kierowców 
parkowania samochodów 10 metrów od przejścia dla pieszych. 
 
R. Niburski - złożone zapytanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
A. Marchewka - złożone zapytanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad odczytał list rodziców zrzeszonych w sprawie 
utworzenia dodatkowej klasy w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. 
prof. Marka Jasińskiego (załącznik nr 20 do protokołu). 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

94/15 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 

2” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
B. Baran - Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej 
poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 94/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe 
Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie. Uchwała Nr VII/99/15 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

95/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 
Nad Odrą” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
B. Baran - Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej 
poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 95/15 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie. Uchwała 
Nr VII/100/15 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

56/15 (wersja 2) - ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za 
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Szczecin 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Beata Misiak Dyrektor Wydziału Oświaty. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 
do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 56/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. Uchwała Nr VII/101/15 
stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

80/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, 

stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną 
w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę nr ewid. 55/1 z obr. 4098 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 80/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej zabudowaną działkę nr 
ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę 
nr ewid. 55/1 z obr. 4098. Uchwała Nr VII/102/15 stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

81/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 

Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, 
stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 z obr. 4010 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 81/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie 
w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 
z obr. 4010. Uchwała Nr VII/103/15 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

82/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa 
własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodowej 

33a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników 
wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 82/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodowej 33a, sprzedawanej w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych tworzących wspólnotę 
mieszkaniową. Uchwała Nr VII/104/15 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

83/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 
położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego 

w drodze bezprzetargowej na rzecz  współwłaściciela lokalu 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 83/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 
udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka 
Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz  
współwłaściciela lokalu. Uchwała Nr VII/105/15 stanowi załącznik nr 35 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
84/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w 

nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 84/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, 
położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda. Uchwała Nr VII/106/15 stanowi załącznik 
nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

85/15 - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia 
nr 6 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku 

przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 85/15 
 



 11

za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 6 niespełniającego wymogu 
samodzielnego lokalu położonego w budynku przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie. 
Uchwała Nr VII/107/15 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

86/15 - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 
4 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy 

al. Wojska Polskiego 198 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 86/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 4 niespełniającego wymogu 
samodzielnego lokalu położonego w budynku przy al. Wojska Polskiego 
198 w Szczecinie. Uchwała Nr VII/108/15 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

87/15 - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 7 
niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy 

ul. Mazurskiej nr 18 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 87/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 7 niespełniającego wymogu 
samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Mazurskiej nr 18 
w Szczecinie. Uchwała Nr VII/109/15 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

73/15 - pozbawienia ul. Miłej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 



 12

A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą 
Rady Osiedla Dąbie Panią Alinę Kordowską. 
 
Alina Kordowska – Przewodnicząca Rady Osiedla Dąbie poinformowała, że 
występuje w imieniu RO Dąbie oraz mieszkańców ulicy Miłej 1. Ulica Miła leży na 
działce, której wieczyste użytkowanie ma PKP w swoich zasobach. Mieszkańcy tej 
ulicy od wielu lat borykają się z problemami. Ta ulica tak jakby nie istniała jeśli 
chodzi o nawierzchnię, chodników nie ma w ogóle. W momencie kiedy ulica zostanie 
wyłączona z użytkowania jako droga gminna, to nikt nie będzie na niej nic robił 
dlatego, że PKP nie odpowiada na pisma, które pisze do nich rada osiedla. W 
odpowiedzi telefonicznej Przewodnicząca RO usłyszała, że PKP jest powołane do 
czegoś innego niż budowa i modernizacja dróg. Poprosiła radnych o przemyślenie 
decyzji przy podjęciu tej uchwały. 
 
A Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała negatywnie projekt 
uchwały z wnioskiem o przygotowanie propozycji wystąpienia do PKP SA o przejęcie 
przez miasto drogi w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania mieszkańców 
ul. Miłej 1. Przewodniczący poprosił przedstawiciela Prezydenta Miasta o 
wprowadzenie do projektu uchwały. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
dokonał prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i 
Ochrony Środowiska poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały i jednocześnie zawnioskowała o przygotowanie propozycji wystąpienia do 
PKP SA o przejęcie przez miasto drogi w celu zapewnienia bezpiecznego 
funkcjonowania mieszkańców ul. Miłej 1. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt - radna stwierdziła, że PKP nie jest instytucją mobilną, która 
umiałaby zająć się tą drogą. Nie widzi sensu wyłączenia tej drogi z kategorii dróg 
gminnych. Zaapelowała do radnych aby głosowali przeciwko tej uchwale. 
 
A. Marchewka - również uważa, że ulica Miła powinna pozostać drogą gminną. 
 
S. Biernat - również jest za tym aby ulica Miła pozostała drogą gminną. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin wyjaśnił, że kategoria drogi gminnej tak 
naprawdę nie oznacza nic dlatego, że gdyby ta droga w planie była drogą gminną i 
była własnością gminy wówczas byłaby inna sytuacja. Na terenie Szczecina drogi 
krajowe są własnością Gminy Miasto Szczecin, poza drogami ekspresowymi i 
autostradami. W omawianym przypadku działanie Miasta jest jak najbardziej 
prawidłowe. Miasto chce tą drogę wyłączyć z wykazu dróg gminnych i zaproponować 
PKP wydzielenie geodezyjne fragmentu drogi do zabudowań, w których mieszkają 
mieszkańcy Szczecina i potem utrzymywać to w kategorii drogi, która stanowi 
własność Gminy Miasto Szczecin, ale nie jest drogą publiczną. Prezydent 
zadeklarował, że Miasto będzie dążyło do wydzielania działki, na obszarze 150 czy 
200m. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 73/15 
 
za – 7  przeciw - 10  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów nie podjęła uchwały w sprawie 
pozbawienia ul. Miłej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

74/15 - zmiany przebiegu drogi powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
A Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 74/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą przebieg drogi 
powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z. Uchwała Nr VII/110/15 stanowi załącznik nr 46 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

75/15 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających w roku 2015 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 48 do protokołu. 
 
A Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budżetu i 
Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 75/15 z autopoprawką 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015. 
Uchwała Nr VII/111/15 stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
76/15 - sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie 
rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
A. Grabiec - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 76/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w 
lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu 
osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty 
manipulacyjnej. Uchwała Nr VII/112/15 stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

78/15 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
A Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały z wnioskiem o przedłużenie terminu funkcjonowania kąpielisk na terenie 
Gminy Miasto Szczecin od 1.06 do 15.09. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski - Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska stwierdził, że podejmując wniosek nie mieli 
wiedzy na temat zapisów w prawie wodnym, ale w trakcie posiedzenia komisji nikt 
tego nie wytłumaczył, że jest to ograniczenie wynikające z ustawy. 
 
P. Jania – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
nie wyobraża sobie udostępnienia kąpielisk bez zapewnienia bezpieczeństwa. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad uważa, że nie należy zamykać kąpielisk 
zaraz po zakończeniu sezonu tylko dlatego, że nie ma tam ratownika, bo niektórzy 
ludzie chcą tam spędzać wolny czas nie koniecznie kąpiąc się. 
 
D. Krystek - chciałby usłyszeć od Dyrektora ZUK-u, że po zamknięciu kąpielisk nie 
będą one komercyjnie wydzierżawiane w taki sposób, że ludzie nie mogą wchodzić 
na ich teren. 
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A. Szałabawka - Przewodniczący obrad sądzi, że przyjmując tą uchwałę nie 
spowoduje się tego, że w okresie niechronionym bramy kąpielisk będą zamknięte. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
stwierdził, że określenie sezonu kąpielowego nie oznacza, że przed rozpoczęciem jak 
i końcem nie ma dostępu do terenów kąpielisk. Jest mowa tylko o zapewnieniu 
bezpieczeństwa i obsadzie ratowniczej. 
 
M. Liktoras - zapytała czy jest możliwość wydłużenia godzin otwarcia kąpielisk. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
stwierdził, że jest to przedmiot regulacji regulaminu funkcjonowania kąpieliska, a 
nie uchwały Rady Miasta. 
 
M. Duklanowski - chciałby wiedzieć jaki byłby ewentualny koszt wydłużenia pracy 
kąpielisk? 
 
M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że na kąpieliskach miejskich od 15 sierpnia nie ma już 
ludzi więc nie ma sensu przedłużenie terminu funkcjonowania kąpielisk. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
poinformował, że koszty na dodatkowy okres zostały wyliczone na poziomie 65 tys. 
zł. - ratownicy, 14 tys. zł. - kasjerzy. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 78/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wykazu 
kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin. Uchwała Nr VII/113/15 stanowi 
załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
88/15 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 55 do protokołu 
 
A Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budżetu i 
Finansów oraz Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 88/15 z autopoprawką 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych na 2015 rok". Uchwała Nr VII/114/15 stanowi załącznik nr 56 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

92/15 - określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych 

prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby 
punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich 

spełnienie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 58 do protokołu 
 
A Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z wnioskiem o usunięcie § 1. ust. 1 pkt. 6. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Kopeć – zapytał na czym polega i dlaczego jest wprowadzana autopoprawka? 
 
A Szałabawka - Przewodniczący obrad stwierdził, że autopoprawka jest zgodna z 
wnioskiem Komisji Edukacji. 
 
B. Misiak – Dyrektor Wydziału Oświaty stwierdziła, że Komisja Edukacji 
wnioskowała o tą zmianę i dlatego też została wprowadzona autopoprawka. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 92/15 z autopoprawką 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na 
wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, 
przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów 
potwierdzających ich spełnienie. Uchwała Nr VII/115/15 stanowi załącznik nr 59 
do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego 
Rady Osiedla Pogodno. 
 
Marian Adamowicz - Przewodniczący Rady Osiedla Pogodno podziękował 
Prezydentowi Miasta - Piotrowi Krzystkowi i radnemu - Janowi Stopyrze za to, że 
wspierali inicjatywę Rady Osiedla Pogodno przy budowie sceny koncertowej. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

93/15 - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy 
Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 
lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania 

decyzji administracyjnych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
A Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Kultury pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 93/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w 
sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych. 
Uchwała Nr VII/116/15 stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
100/15 - skargi na działalność Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działalność 

Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Joanna Martyniuk - radca prawny BRM. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 
do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 100/15 
 
za – 18  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działalność Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działalność Dyrektora Zarządu 
Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Uchwała Nr VII/117/15 stanowi 
załącznik nr 63 do protokołu. 
 
M. Duklanowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji 
i Ochrony Środowiska zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 101/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora 
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do 
porządku obrad. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

101/15 - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 101/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Uchwała Nr 
VII/118/15 stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2014 roku. 
 
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
2014 roku stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 
8. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 

lata 2011 - 2015 dla Gminy Miasto Szczecin w 2014 roku. 
 
Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 
2015 dla Gminy Miasto Szczecin w 2014 roku stanowi załącznik nr 67 do 
protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad: 
 
9. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej. 
 
Sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
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Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad: 
 
10. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok 

samorządowych instytucji kultury. 
 
Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowych 
instytucji kultury stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 11 punktu porządku obrad: 
 
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie za 2014 r. 
 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 
2014 r. stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
 
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 13 punktu porządku obrad: 
 
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 14 porządku obrad: 
 
14. Zamknięcie obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka VII zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Artur Szałabawka 
 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 
Edyta Sowińska 


