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Protokół  Nr  X/15 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  28  lipca  2015  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 28 lipca 2015 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 13.30 
 
 
W dniu 28 lipca 2015 r. w sesji uczestniczyło 28 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Władysław Dzikowski 
2. Tomasz Grodzki 
3. Henryk Jerzyk 
 
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. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną X 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 X zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 

2. Zatwierdzenie protokołu z I uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin 
odbytej w dniu 3 lipca 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: 
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za – 20  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 181/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego-rzeka 
Bukowa” w Szczecinie 
 
za - 19  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad X zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie protokołu z I uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 

3 lipca 2015 r.  
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 177/15 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika 
upamiętniającego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,  

− 176/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego, 

− 171/15 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, 
− 163/15 - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
− 164/15 - likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług 

Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług 
Komunalnych”, 

− 159/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - 
Wrzesińska" w Szczecinie, 

− 170/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Trzebusz - Chełszcząca" w Szczecinie, 

− 181/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego-rzeka Bukowa” 
w Szczecinie, 
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− 154/15 - wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Miast Polskich, 

− 155/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych 
uchwał, 

− 156/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki 
budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" w Szczecinie, 

− 157/15 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta 
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, 

− 166/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu 
budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową 
pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby 
Wytrzeźwień”, 

− 158/15 - zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Szczecinie w części dotyczącej zmiany lokalizacji Filii Numer 48 oraz 
likwidacji Filii Numer 53, Filii Numer 3 (dziecięcej) i Filii Numer 42, 

− 167/15 - zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 
21 w Szczecinie, 

− 168/15 - utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. 
Centrum Żeglarskie, 

− 175/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w 
Szczecinie, 

− 160/15 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński 
Fundusz Pożyczkowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Szczecinie, 

− 169/15 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok, 
− 174/15 - wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 

rok 2016, 
− 161/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 

nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

− 162/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 12 
położonego przy ul. Piotra Skargi 52 w Szczecinie, 

− 165/15 - przyznania dotychczasowemu najemcy pierwszeństwa w nabyciu 
pomieszczenia gospodarczego nr B-2 położonego w nieruchomości przy Alei 
Wyzwolenia nr 63 w Szczecinie, 

− 173/15 - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie, 

− 172/15 - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 
domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, 

− 178/15 - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników sądowych, 

− 179/15 - nadania nazwy urzędowej ulicy Szczecinie (ul. Porannej Rosy), 
− 180/15 - zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu 

Gminy Miasta Szczecin. 
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
8. Zamknięcie obrad. 
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A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że obywatelski projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 
24.03.2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób 
uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad 
taryfowych nie uzyskał jeszcze opinii wszystkich związków zawodowych i dlatego nie 
mógł zostać wprowadzony do porządku obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
M. Jacyna-Witt - zgłoszone interpelacje stanowią załączniki nr 8 i 9 do protokołu. 
 
U. Pańka - zapytała, dlaczego w okresie wakacji tak mało wykorzystywany jest Teatr 
Letni? 
 
B. Baran - zgłoszone zapytanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

177/15 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika 
upamiętniającego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z bardzo 
mocnym akcentowaniem sprawy w mediach przedstawi ścieżkę postępowania przy 
tym projekcie. Następnie poprosi o zabranie głosu wnioskodawcę pana Seweryna 
Wiechowskiego o przedstawienie wniosku. 
W dniu 20 lipca 2015 r. do Przewodniczącego Rady Miasta wpłyną wniosek 
podpisany przez Profesora Seweryna Wiechowskiego - Przewodniczącego 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
w Szczecinie. Pod wnioskiem podpisało się 41 osób. 
Przewodniczący obrad odczytał wniosek, który stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. Do wniosku załączona została deklaracja ideowa Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie wraz z listą 
poparcia, którą Przewodniczący obrad również odczytał. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w momencie kiedy otrzymał taki wniosek 
postanowił, że jako Przewodniczący Rady Miasta wystąpi z inicjatywą 
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uchwałodawczą, aby nie angażować w sposób mocny politycznie klubu Prawa 
i Sprawiedliwości. 
Przewodniczący obrad odczytał skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie (załącznik nr 14 do protokołu). 
Na dzień dzisiejszy po zgłoszeniu na Prezydium projekt uchwały trafił na sesję. 
Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Profesora Seweryna 
Wiechowskiego. 
 
Prof. Seweryn Wiechowski - w imieniu wnioskodawców podziękował za zaproszenie 
na sesję. Stwierdził, że oprócz wymienionych w uzasadnieniu do wniosku różnych 
funkcji i działalności Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pełnił On jeszcze bardzo wiele 
bardzo odpowiedzialnych funkcji w naszym Państwie. Był Senatorem, był Ministrem 
Stanu w Kancelarii Prezydenta, był Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, był 
Prezydentem Miasta Warszawy, był Prezydentem Polski wybrany większością 
biorących udział w wyborach w 2005 roku. Myśli, że to jest wystarczające 
uzasadnienie aby na Skwerze Jego imienia postawić pomnik ze składek społecznych 
bez udziału funduszy miasta. 
 
P. Jania - stwierdził, że przez media przez ostatni tydzień przetoczyła się olbrzymia 
dyskusja na temat czy ten pomnik ma stanąć, gdzie ma stanąć i jak ma wyglądać. 
W każdej gazecie czy stacji radiowej w ostatnim tygodniu ten temat był tematem 
wiodącym. Praktycznie można powiedzieć, że wszyscy radni na ten temat zabrali 
głos. Mogli się wypowiedzieć dokładnie, gdzie chcieli i mogli mówić co chcieli. 
Radnemu wydaje się, że w tym momencie prowadzenie dyskusji na ten temat jest 
rzeczą nierozsądną i zbyteczną dlatego zgłosił wniosek formalny o głosowanie bez 
dyskusji nad projektem uchwały. 
 
Ł. Tyszler - zgłosił wniosek przeciwny gdyż stwierdził, że radni nie mieli okazji 
rozmawiać o projekcie uchwały ponieważ wniosek wpłyną 20 lipca br. Minął dopiero 
tydzień. Nie było rozmów na komisjach. Radni również nie mieli okazji do spotkań 
i rozmów na ten temat. Rada ma podjąć decyzję bardzo ważką, bo w kwestii 
uhonorowania człowieka. Radny uważa, że brak dyskusji w tym punkcie byłby 
złamaniem podstawowych zasad demokracji i tego czego oczekują mieszkańcy, 
którzy nie mieli też okazji do wypowiedzenia się. Wypowiadają się na forach 
internetowych mając 7 tysięcy głosów przeciwnych, 1200 podpisanych pod petycją 
przeciwko pomnikowi. Uważa, że te osoby zasługują na to żeby chociaż drobna 
dyskusja na ten temat miała miejsce, żeby każdy mógł wyrazić swoje zdanie w tej 
sprawie jako przedstawiciel mieszkańców. W tym wszystkim bierzemy udział, bo to 
my decydujemy, bo nas wybrali mieszkańcy. Radny myśli, że wniosek zostanie 
wycofany i zostanie przeprowadzona dyskusja z zasadą poszanowania siebie 
nawzajem i pełnej kultury, natomiast tak aby można było podzielić się własnymi 
spostrzeżeniami. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad zapytał radnego Janię jaka jest jego decyzja 
odnośnie wniosku? 
 
P. Jania - podtrzymał swój wniosek. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego 
Piotra Jani. 
 
Głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Jani o głosowanie bez dyskusji 
 
za - 15  przeciw - 8  wstrzym. - 3 
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W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 177/15 
 
za – 15  przeciw - 7  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uchwała Nr X/180/15 wyrażenia 
zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Mieczysław Jurek - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza 
Zachodniego podziękował radnym za przyjęcie tej uchwały. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad ogłosił 20 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
W kwestii formalnej radny Paweł Bartnik – pomylił się przy głosowaniu przy tym 
projekcie uchwały, złożył stosowne oświadczenie.  
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
176/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego 
 
Prezentacji przedłożonego projektu dokonał Artur Szałabawka Przewodniczący Rady 
Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Zgłosił 
autopoprawkę polegającą na wykreśleniu pkt. 5 i dodaniu w §5 ust. 3 w brzmieniu: 
"3. Za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego pod reklamy produktów wpisanych 
na listę produktów tradycyjnych, pochodzących z Województwa 
Zachodniopomorskiego, wykonane jako litery przestrzenne montowane nad witryną 
nieprzesłaniające elementów dekoracyjnych elewacji – 0,01 zł." 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt – poinformowała, że już wcześniej w rozmowie z Prezydentem 
Piotrem Myncem zgłaszała aby metr od ściany budynku był obłożony opłatą 
minimalna np. 10 gr. za miesiąc, ze względu na to, że przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą mogliby także prowadzić tą działalność na zewnątrz.  
 
Józef Pepliński - przedstawiciel Samorządu Gospodarczego w Szczecinie – 
podziękował za tę inicjatywę Radzie w imieniu środowiska kupieckiego. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 176/15 z autopoprawką  
 
za – 26 przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała Nr X/181/15 stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

171/15 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt - zwróciła uwagę, że w przedstawionym przez Prezydenta projekcie 
uchwały nie ma nadal zapisu dotyczącego opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Uznała, że jest to skandal ze strony odpowiedzialnego wydziału, a konkretnie 
jednego pracownika, że dotąd tej uchwały nie ma na sesji.  
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 171/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Uchwała Nr X/182/15 stanowi załącznik 
nr 20 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

163/15 - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 163/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała Nr X/183/15 stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

164/15 - likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług 
Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług 

Komunalnych” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 164/15 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji 
samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu 
utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”. Uchwała 
Nr X/184/15 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

159/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
"Dąbie - Wrzesińska" w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 159/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Wrzesińska" w Szczecinie. Uchwała Nr 
X/185/15 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
170/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Trzebusz - Chełszcząca" w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 170/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzebusz - 
Chełszcząca" w Szczecinie. Uchwała Nr X/186/15 stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
181/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego-rzeka Bukowa” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
J. Bródka - zapytała, czy mamy tu do czynienia z podobną sytuacją jak 
w przypadku Kuflandu? 
 
A. Nawacka-Górzeńska - BPPM - wyjaśniła, że jeżeli jest decyzja w odwołaniu to 
temat nie jest jeszcze zakończony, decyzja nie jest prawomocna, czyli na podstawie 
tej decyzji nie można jeszcze wystąpić o pozwolenie na budowę.  
 
J. Bródka - zapytała, czy decyzja wydana pierwotnie była na gruncie przepisów 
starego prawa, czyli teraz nie będzie można do tej decyzji, w czasie procedowania, 
stosować nowego prawa?  
 
A. Nawacka-Górzeńska - BPPM - wyjaśniła, że dopóki decyzja nie będzie decyzją 
ostateczną na jej podstawie nie można wydać pozwolenia na budowę, nie może być 
prowadzony dalszy ciąg procedury, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy jest 
tym pierwszym, wymagalnym dokumentem, który umożliwi występowanie 
o pozwolenie na budowę. W przypadku Kauflandu nie było takiej sytuacji.  
 
M. Duklanowski - stwierdził, że tempo w jakim udało się Biuru Planowania 
Przestrzennego Miasta ustosunkować pozytywnie do tego wniosku, który był złożony 
na Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa właśnie przez niego, i Komisja go 
jednogłośnie zaopiniowała, pokazuje, że ten termin 9 miesięczny, wynikający 
z ustawy, może być dotrzymany. Radny stwierdził, iż liczy na szybkie zakończenie 
tego planu. Zwracając się do dyrektora ZDiTM radny zapytał, jak można pozytywnie 
opiniować decyzję o warunkach zabudowy, która na miejscu pętli autobusowej, na 
której odbywa się 140 przejazdów autobusów na dobę, zakłada się budowę marketu 
do 6500 m2 powierzchni użytkowej? Kiedy dyrektor na Komisji otrzymuje pytanie: 
co w związku z tym z liniami autobusowymi?, nie wie jakie linie autobusowe tam 
przebiegają. Radny stwierdził, że do takich spraw powinno się podchodzić 
kompleksowo i zapewnić mieszkańcom odpowiedni transport zbiorowy.  
 
M. Jacyna-Witt - przypomniała, że 18 miesięcy temu Rada Miasta przyjęła projekt 
uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 
Osów i Pan Prezydent wstrzymał przygotowywanie tego planu a też chodziło 
o dyskonty. Radna uznała, że to do Rady należy pilnowanie jak szybko będzie 
przygotowywany ten plan i sprawdzanie praktycznie co miesiąc, czy jest on 
przygotowywany. Niestety Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przygotowuje 
plany, które nijak się mają do interesów mieszkańców, a czasami nie przygotowuje 
w ogóle tych planów, co także nie jest zgodne z interesem mieszkańców. Jedno i 
drogie jest naganne. Ilość dyskontów powstających w Szczecinie jest sytuacją 
dramatyczną dla szczecińskiej przedsiębiorczości. Zachwiana jest równowaga 
między ilością sklepów dużych a ilością sklepów małych, lokalnych. Jako przykład 
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radna wskazała ul. Narutowicza / Kusocińskiego, gdzie powstaje osiedle i nie ma 
tam małych sklepów ani możliwości stawiania obiektów tymczasowych w postaci 
pawilonów handlowych, czyli powstanie ogromna dzielnica bez obiektów 
użyteczności publicznej, bez handlu i zapewne w najbliższej okolicy za chwilę 
powstanie kolejny dyskont. Radna stwierdziła, że to Biuro Planowania 
Przestrzennego Miasta powinno czuwać nad równowagą handlu lokalnego 
i dyskontami, a tego nie robi.  
 
Dyr. Anna Nawacka-Górzeńska - BPPM - odnosząc się do wypowiedzi radnej 
M. Jacyny-Witt poinformowała, że w planie zagospodarowania przestrzennego, który 
dotyczy obszaru Dąbrowskiego - Kusocińskiego, są przewidziane lokalizacje 
obiektów handlowych niestety Biuro Planowania Przestrzennego Miasta nie ma 
wpływu na lokalizowanie obiektów handlowych. 
 
M. Jacyna-Witt - poinformowała, że osobiście głosuje przeciwko wszystkim planom 
przygotowanym przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Zaproponowała aby 
ten obszar miasta Rada Miasta wzięła pod dyskusję, ponieważ jest to obszar 
szalenie istotny w związku z tym, że za chwilę będzie się tam przeprowadzało coraz 
więcej ludzi, w związku z nowymi inwestycjami. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 181/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-
Łukasińskiego-rzeka Bukowa”. Uchwała Nr X/187/15 stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
154/15 - wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Miast Polskich 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 154/15 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. 
Uchwała Nr X/188/15 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

155/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE  

oraz o zmianie innych uchwał 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 155/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY 
RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał. Uchwała Nr X/189/15 stanowi załącznik 
nr 35 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

156/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki 
budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 156/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" 
w Szczecinie. Uchwała Nr X/190/15 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

157/15 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta 
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 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 157/15 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu dla 
Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. 
Romera 21-29 w Szczecinie. Uchwała Nr X/191/15 stanowi załącznik nr 39 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
166/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego 

pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą 
„Miejska Izba Wytrzeźwień”  

oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 166/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” 
w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia 
Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”. Uchwała Nr X/192/15 stanowi załącznik 
nr 41 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
158/15 - zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 

w części dotyczącej zmiany lokalizacji Filii Numer 48 oraz likwidacji Filii 
Numer 53, Filii Numer 3 (dziecięcej) i Filii Numer 42 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Krzysztof Marcinowski Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Marek Chabior - Przewodniczący Rady Osiedla „Słoneczne” przypomniał, że firma 
Blue Seven wystąpiła w marcu do Miejskiej Biblioteki Publicznej z propozycją 
wydzierżawienia powierzchni 1200 m2 na cele nowoczesnej biblioteki. Dopiero 
w lipcu on jako Przewodnicząc RO został o tym powiadomiony i dlatego nie miał 
możliwości poinformować o tym pozostałych członków Rady Osiedla. Możliwe, że 
pojawiłyby się także inne firmy, które przedstawiłby jakąś konkurencyjną 
propozycje w stosunku do propozycji firmy Blue Seven. Przewodniczący RO uznał, 
że nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych i ukrywanie tych informacji przez 
tak długi okres czasu nie służy budowaniu zaufania obywateli do miasta. Rada 
Osiedla chciałby jednak uzyskać czas na przeprowadzenie dyskusji i możliwość 
przedstawienia konkurencyjnej propozycji. 
 
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący T. Hinc. 
 
M. Duklanowski - w imieniu klubu radnych PiS zgłosił wniosek o 15 min. przerwy. 
 
Wiceprzewodniczący T. Hinc ogłosił przerwę do godz. 12.00. 
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Po przerwie: 
 
M. Duklanowski - zgłosił wniosek o odesłanie projektu nr 158/15 do projektodawcy 
i do komisji w celu ponownego rozpatrzenia. 
 
M. Jacyna-Witt - poinformowała, że w "Gazecie Wyborczej" redaktor zadała bardzo 
konkretne pytanie, które i ona jako radna zadała w interpelacji do Prezydenta 
Miasta: na jakiej podstawie i zasadzie wybrano lokal, do którego mają być 
przeniesione te trzy biblioteki? Radna zwróciła uwagę, że ten lokal znajduje się 
kompletnie w polu, pomiędzy przedsiębiorstwami i nigdzie nie ma śladu 
poszukiwania lokalu w miejscach o wiele bardziej właściwych dla tego typu 
działalności. Ponadto radna rozmawiała z Przewodniczącym Komisji Kultury 
poprzedniej kadencji Jędrzejem Wijasem, który potwierdził, że zawsze mówiono 
o rozbudowie sieci bibliotek na Prawobrzeżu a nie ich konsolidacji, czy likwidacji. 
Radna zapytała skąd przedsiębiorca, przedstawiciel firmy Blue Seven wiedział, że 
dyrektor MBP ma zamiar skonsolidować biblioteki? Jeżeli nie ma śladu 
w internecie, ani nigdzie o poszukiwaniu takiego lokalu, to istnieje 
prawdopodobieństwo, że specjalnie likwidujemy te biblioteki aby przedsiębiorca 
mógł wynająć miastu absolutnie niewynajmowalny lokal. Radna zapowiedziała, że 
jeżeli Rada Miasta przyjmie ten projekt uchwały bez udowodnienia, że poszukiwano 
odpowiedniego lokalu zgłosi sprawę do CBA.  
 
J. Bródka - poinformowała, że Komisja Kultury jednogłośnie przyjęła wniosek aby 
z tego projektu wykreślić bibliotekę na Bukowym, która jest najbardziej oddalona od 
wskazanej nowej lokalizacji. Radna zapytała, co stało się z tym wnioskiem?  
 
P. Bartnik - zwracając się do dyrektora MBP Marcinowskiego, zapytał, czy w ciągu 
20 lat pełnienia przez niego tej funkcji, czynił próby znalezienia miejsc, lepszych niż 
te, które w tej chwili są na Prawobrzeżu? Czy w ciągu tych 20 lat sposób 
funkcjonowania bibliotek się zmienił i dlatego wymaga innej struktury 
organizacyjnej?  
 
K. Marcinowski - Dyrektor MBP - wyjaśnił, że lokalizacja filii bibliotecznych, które 
mają być likwidowane była zupełnie przypadkowa. Nie były to lokale biblioteczne, 
ani lokale stworzone pod bibliotekę. 20 lat temu przejmując zarządzanie siecią 
bibliotek starał się znaleźć odpowiednie lokale. Od spółdzielni mieszkaniowej, która 
dysponuje największą liczbą lokali MBP otrzymała odpowiedź odmowną. W pewnym 
momencie spółdzielnia mieszkaniowa przedstawiła propozycję wykupu dużej 
powierzchni sklepowej (ok. 300 m2) przy ul. Iwaszkiewicza, ale wtedy nie znalazły się 
pieniądze na taką inwestycję i projekt upadł. Pan Artur Złotnicki poinformował 
MBP, że posiada lokal o takiej powierzchni i zapytał, czy MBP nie byłaby 
zainteresowana jego wynajęciem. Pan Złotnicki zapytany skąd ta propozycja 
wyjaśnił, że taki pomysł podsunął mu szef Extra Invest. Extra Invest proponowała 
wcześniej MBP lokalizację lokalu byłej "Lucynki i Paulinki". Dyrektor Marcinowski 
podkreślił, że lokal o którym mowa nie znajduje się na Antypodach tylko na terenie 
Osiedla Słoneczne. W 1995 r., kiedy była przejmowana sieć biblioteczna 
funkcjonowało 51 bibliotek ale nie było żadnych funduszy na zakup książek. 
Dokonano restrukturyzacji w wyniku której część filii została zlikwidowana ze 
względu na ich stan techniczny i zbyt małą kubaturę. Dzisiaj funkcjonują 34 filie 
z czego 28 z nich udało się wyremontować, na zakup książek przeznacza się 
400.000 zł i wszystkie file są skomputeryzowane. Z obecnie funkcjonującej sieci 
korzysta 500.000 osób rocznie. Utrzymywanie małych filii w lokalach mieszkalnych 
jest nieekonomiczne i nie przynosi efektów. 
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U. Pańka - poinformowała, że Komisja Kultury miała możliwość obejrzenia filii 
i nieruchomości, która nawet nie jest w stanie deweloperskim. Radna zwróciła 
uwagę, że na Prawobrzeży mieszka 100.000 ludzi. W przeciągu ostatniej dekady rola 
bibliotek zmieniła się diametralnie. Uznała, iż oczekuje od Prezydenta że pochyli się 
nad wcześniej wskazywanymi lokalizacjami na tym terenie, gdzie takie centra 
kultury należałoby stworzyć.  
 
K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta - podkreślił, że dyrektor Marcinowski 
przychodzi z dobrą intencją, bo chciałby aby na Prawobrzeżu w kwestii bibliotek 
wydarzyło sie coś pozytywnego, żeby została załatana pewna dziura związana z tym, 
że na Osiedlu Słonecznym nie ma Domu Kultury, bo ta placówka w pewnym sensie 
stanowiłaby namiastkę takiego Domu Kultury. Odnosząc się do pytania radnej 
J. Bródki wyjaśnił, że uwzględnione zostały sugestie Komisji Kultury 
i autopoprawką filia na ul. Seledynowej zostaje zachowana. Zwracając się do radnej 
M. Jacyny-Witt stwierdził, że nawet sprawując mandat radna nie powinna ocierać 
się o pomówienie i insynuacje bardzo niskich lotów.  
 
P. Bartnik - zwrócił uwagę, że uchwała która jest obecnie procedowana przez Radę 
Miasta dotyczy chęci likwidacji. Zgodnie z informacjami jakie uzyskał od dyrektor 
Wydziału Kultury cała procedura ma trwać pół roku. Dopiero po tym okresie 
powróci pod obrady Rady Miasta decyzja o likwidacji tychże filii. Radny zwrócił 
uwagę, że alternatywy dla propozycji zgłoszonej przez Prezydenta Miasta tak 
naprawdę nie ma żadnej. Zapowiedział, że w związku z powyższym będzie głosował 
za przyjęciem tej jedynej propozycji jaka jest, czyli za przyjęciem projektu uchwały 
nr 158/15. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Marka 
Duklanowskiego o odesłanie projektu nr 158/15 do wnioskodawcy  
 
za – 17  przeciw - 7  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów przyjęła wniosek o odesłanie do 
wnioskodawcy projektu uchwały 158/15 w sprawie zamiaru zmiany  Statutu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zmiany lokalizacji 
Filii Numer 48 oraz likwidacji Filii Numer 53, Filii Numer 3 (dziecięcej) i Filii Numer 
42.  
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

167/15 - zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 

21 w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Krzysztof Soska Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik 
nr 43 do protokołu. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Krystek - poinformował, iż popiera projekt likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 
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i przekształcenia go w nową jednostkę, co daje większe możliwości prowadzenia 
działalności. Radny zadał 3 pytania: 
1. Czy związki zawodowe otrzymały ten projekt do zaopiniowania i czy takie opinie 

w terminie wpłynęły do Urzędu?  
2. Czy nauczyciele zatrudnieni w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym dostaną 

odszkodowania zgodnie z kartą nauczyciela?  
3. Czy Prezydent Miasta zrealizuje zapis uchwały w części dot. skutecznego 

poinformowania rodziców o likwidacji placówki?  
 
B. Baran - przypomniał, że w poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna kontrolowała 
Centrum Żeglarskie. Ostatnio opublikowany raport NIK w całości potwierdził 
wszystkie ustalenia Komisji Rewizyjnej. Od 2008 r. realizowany jest program 
edukacji morskiej i żeglarskiej, unikalny w skali kraju. Projekt budowy Centrum 
Żeglarskiego był dokładnie dostosowany do programu edukacji morskiej 
i żeglarskiej. Radny stwierdził, iż był przekonany o możliwości stworzenia w skali 
kraju jedynego takiego ośrodka szkolnego, który będzie nastawiony na wychowanie 
morskie. Radny zwrócił uwagę, że Pałac Młodzieży nie będzie mógł kontynuować 
takiej działalności jeżeli Centrum zostanie przekształcone na komercyjną marinę. 
Na szkolenie żeglarskie składa się również praca przy jachtach poza sezonem i tego 
nie zrobi się w Pałacu Młodzieży. Radny uznał za niewłaściwe dopuszczanie do 
szkolenia dzieci i młodzieży instruktorów bez wykształcenia pedagogicznego. Jeżeli 
kształcenie dzieci ma się odbywać zgodnie ze sztuką żeglarską, zgodnie z zasadami 
pedagogiki i wychowania, to nie może być prowadzona tam działalność komercyjna, 
to nie może być jedna z wielu marin. Dokończmy tę inwestycję i spróbujmy 
realizować zgodnie z przygotowanym projektem.  
 
R. Stankiewicz - odnosząc sie do wypowiedzi Prezydenta K. Soski stwierdził, że jego 
wypowiedź była bardzo racjonalna i rozsądna. Formuła do której zmierzamy 
uchwalając przedłożoną uchwałę ma rację bytu. Jest to krok naprzód, krok 
w przyszłość. Radny uznał, że sprawy dotyczące przyszłości personelu również 
zostaną racjonalnie rozwiązane. Nie należy bać się komercjalizacji, ponieważ 
podstawowa formuła zostanie zachowana, jak zapewnił Prezydent, a na pewno 
przyczyni się to do rozwoju tej mariny a także miejmy nadzieję do powstania 
kolejnych miejsc pracy. Na tej płaszczyźnie mamy więc możliwość rozwoju mariny 
jako ośrodka gospodarczego. Radny opowiedział się zdecydowanie za tą nową 
formułą i będzie głosował za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 
 
M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że z jednej strony mamy tu do czynienia z interesem 
zatrudnionych tam pracowników, w części będących na karcie nauczyciela, 
z drugiej strony jednostka budżetowa jest chyba lepsza do zarządzania tego typu 
obiektem, chociażby ze względu na możliwości prowadzenia działalności o wiele 
szerszej, nakierowanej na dzieci i na młodzież. To o czym mówił Prezydent odnośnie 
stworzenia sieci obiektów żeglarskich w ramach jednej jednostki byłoby też dobrym 
i racjonalnym pomysłem. Radna zapowiedziała, że będzie głosowała za przyjęciem 
przedstawionego projektu uchwały. 
 
Prezydent K. Soska poprosił o odpowiedź na zadane pytania dyr. Wydziału Oświaty 
Beatę Misiak oraz Łukasza Pundyka 
 
Beata Misiak - Dyrektor Wydziału Oświaty odnosząc sie do pytań radnego 
D. Krystka poinformowała, że związki zawodowe muszą otrzymać do zaopiniowania 
właściwą uchwałę o likwidacji a nie o zamiarze likwidacji. Jednak Wydział Oświaty 
w ramach dobrej współpracy już wysłał 17 lipca br. projekt tej uchwały, który 
omawiany jest dzisiaj przez Radę Miasta. Oczywiście wszyscy nauczyciele otrzymają, 
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wymagane kartą nauczyciela, odprawy. W przypadku nauczycieli mianowanych, jest 
to 6 osób, 6-miesięczną odprawę, w momencie likwidacji czyli 31 stycznia 2016 r. 
Dyrektor Centrum Żeglarskiego wysłało już do rodziców informacje o przedłożeniu 
Radzie Miasta takiego projektu uchwały i dzisiaj, juz po podjęciu tej uchwały 
informacja na ten temat zostanie jeszcze raz rozesłana do rodziców.    
 
Łukasz Pundyk - Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne 
Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - odnosząc się do wypowiedzi radnego 
B. Barana zwrócił uwagę, że Prezydent podkreślał, iż miasto nie ma zamiaru 
rezygnować z funkcji dydaktycznych czy edukacyjnych. W związku z tym 
prowadzone są rozmowy ze wszystkimi nauczycielami, żeby znaleźli się oni w nowej 
placówce. Część nauczycieli, instruktorów, którzy obecnie pracują będą pracowali 
również w nowej placówce, co gwarantuje ten sam poziom nauczania. Jeżeli pojawią 
się nowe nabory na stanowiska instruktorskie, to ramy takiego konkursu mogą 
zostać tak ustawione by zagwarantować, że instruktorzy będą również prezentowali 
wysoki poziom nauczania. W żaden sposób nie rezygnuje się z zajęć żeglarskich, 
przewiduje się taki sam układ grup i ład szkoleniowy jaki panował w Centrum 
Żeglarskim. Natomiast liczba godzin na wodzie będzie nico zwiększona. Bez zmian 
będą prowadzone prace bosmańskie i zajęcia w zimie. 
 
P. Bartnik - stwierdził, że sam pomysł mu się podoba jednak w statucie 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego powinno zostać zapisane jakie wymagania 
powinien spełniać instruktor.  
 
B. Baran - stwierdził, że przedstawione argumenty go nie przekonywają. Tworzenie 
samorządowej jednostki budżetowej w miejsce ośrodka szkolnego siłą rzeczy narzuci 
profil działania, ważny będzie budżet i ważne będą dochody. Komercja zdominuje 
szkolenie. Radny zapowiedział że będzie głosować przeciwko projektowi uchwały. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 167/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji 
Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie. Uchwała Nr X/193/15 
stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

168/15 - utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. 
Centrum Żeglarskie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 168/15 
 
za – 21  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie. Uchwała 
Nr X/194/15 stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
175/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 175/15 
 
za – 24  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów w Szczecinie. Uchwała Nr X/195/15 stanowi załącznik 
nr 48 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
160/15 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński 
Fundusz Pożyczkowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 160/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy" Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Uchwała Nr X/196/15 
stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

169/15 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 169/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok. Uchwała Nr X/197/15 stanowi załącznik 
nr 52 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

174/15 - wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin  
na rok 2016 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 54 do protokołu. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Marchewka - poinformował, że mailowo kluby otrzymały informację aby 
przygotowały propozycje zadań, które powinny się znaleźć w budżecie na 2016 r. 
Radny zapytał, czy ta informacja będzie wiążąca w aspekcie przedstawionych 
wytycznych? 
 
J. Balicka - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że na 
komisji radni uzgodnili, że wszystkie projekty klubowe do budżetu na 2016 rok 
zostaną przygotowane do końca sierpnia.  
 
M. Duklanowski - poinformował, że przed dwoma tygodniami odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów podczas którego odbyło się głosowanie nad kilkoma 
poprawkami, z których 4 czy 5 radny zgłosił osobiście. Okazuje się, że to co dzisiaj 
przedłożone zostało w formie autopoprawki, było pierwotnie inaczej przegłosowane. 
Ten kształt uchwały, bez autopoprawek byłby w całości wypaczeniem woli Komisji. 
Pkt 3, na etapie tworzenia projektu uchwały, czy też protokołu, został opacznie 
przedstawiony. Podobnie pkt 6, dotyczący zwiększenia kwoty wydatków bieżących 
w stosunku do przyrostu dochodów bieżących, w całości upadł i nie powinno go 
w ogóle być. Radny zaapelował o przeglądanie protokołów przed ich przyjęciem. 
 
J. Balicka - radna w odniesieniu do wypowiedzi radnego M. Duklanowskiego 
poinformowała, że protokół na który powołuje się radny nie był jeszcze głosowany 
i w chwili obecnej jest sczytywany przez protokołującą K. Kamińską, która jest 
pracownikiem Urzędu od 20 lat oraz przez nią osobiście. 
 
M. Jacyna-Witt - przypomniała, że niedawno światło dzienne ujrzał raport NIK gdzie 
pokazano, że Szczecina przez nieumiejętne prowadzenie inwestycji zmarnotrawił 50 
mln zł. Nigdzie w zapisie przedstawionego projektu uchwały nie widać 
zracjonalizowania prowadzenia inwestycji. Okazuje się także, że kolejne inwestycje 
nie będą prowadzone przez Wydział Inwestycji Miejskich, jak zasugerował to NIK, 
tylko jednostki zupełnie do tego nieprzygotowane np. MOSiRR będzie prowadził 
inwestycję dot. hali tenisowej. Radna uznała zaproponowane zapisy uchwały za nie 
do przyjęcia, tym bardziej że nie ma w nich także wskazania aby była naliczana 
efektywność poszczególnych inwestycji, efektywność zadaniowa.   
 
J. Balicka - podkreśliła, że wszyscy radni byli zaproszeni na komisję, posiedzenia 
komisji są otwarte. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 174/15 z autopoprawką 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wytycznych do 
opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na rok 2016. Uchwała Nr X/198/15 
stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

161/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 161/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie 
bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. Uchwała Nr X/199/15 stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

162/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 

12 położonego przy ul. Piotra Skargi 52 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 162/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia 
gospodarczego oznaczonego nr 12 położonego przy ul. Piotra Skargi 52 w Szczecinie. 
Uchwała Nr X/200/15 stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

165/15 - przyznania dotychczasowemu najemcy pierwszeństwa w nabyciu 
pomieszczenia gospodarczego nr B-2 położonego w nieruchomości przy Alei 

Wyzwolenia nr 63 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 165/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
dotychczasowemu najemcy pierwszeństwa w nabyciu pomieszczenia gospodarczego 
nr B-2 położonego w nieruchomości przy Alei Wyzwolenia nr 63 w Szczecinie 
Uchwała Nr X/201/15 stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
173/15 - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali 

Komunalnych w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała mecenas Joanna Martyniuk. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 173/15 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 
Uchwała Nr X/202/15 stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

172/15 - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 
domach pomocy społecznej i areszcie śledczym 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 172/15 
 
za – 21  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 
obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej 
i areszcie śledczym. Uchwała Nr X/203/15 stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

178/15 - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników sądowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 178/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu 
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. Uchwała 
Nr X/204/15 stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

179/15 - nadania nazwy urzędowej ulicy Szczecinie (ul. Porannej Rosy) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem  głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 179/15 
 
za – 22  , przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej ulicy Szczecinie (ul. Porannej Rosy). Uchwała Nr X/205/15 
stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
180/15 - zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy 

Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 180/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zwalczania 
rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Miasta Szczecin. Uchwała 
Nr X/206/15 stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
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Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad: 
 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
M. Duklanowski - zwracając się do Miejskiej Komisji Wyborczej poinformował, że 
termin ponownego głosowania w sprawie wyłonienia składu Rady Osiedla 
Żelechowa ustalony na 6 września jest przez niego osobiście i wielu mieszkańców 
uznawany za wielką niesprawiedliwość. W tym samym terminie jest ogłoszone 
ogólnokrajowe referendum. Frekwencja w tym referendum pewnie nie będzie 
porównywalna z jakimikolwiek wyborami ale nadal wyższa niż w wyborach do rad 
osiedli. W dzielnicy Żelechowa będzie 8 obwodów głosowania ale tylko w jednym 
z tych lokali, przy ul. Hożej, będzie można zagłosować równocześnie na członków 
RO Żelechowa. Spowoduje to, że mieszkańcy głosujący przy ul. Hożej będą 
w uprzywilejowanej sytuacji. Najrozsądniejszy wyjściem z tej sytuacji byłoby 
przeniesienie daty tych wyborów o tydzień lub dwa.  
 
U. Pańka - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej - w odniesieniu do 
wypowiedzi radnego M. Duklanowskiego wyjaśniła, że data ponownych wyborów do 
RO Żelechowa została podjęta przez Radę Miasta uchwała i nikt nie przewidział, że 
w tym samym terminie zostanie ustalone referendum.  
 
T. Hinc - zwracając się do Prezydenta poinformował, że jedna ze szczecińskich gazet 
opisała bardzo przykrą sytuację w okolicach przebudowy ul. Narutowicza i 3 Maja. 
Radny poprosił aby Prezydent jako Starosta Powiatu wystąpił do szczecińskiej policji 
o wzmożone patrole na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i 3 Maja, ponieważ dochodzi 
tam do sytuacji, w których grupa osób terroryzuje mieszkańców, o czym piszą 
media.  
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 

8. Zamknięcie obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka X zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Artur Szałabawka 
 
Protokołował: 
 
Rafał Miszczuk  


