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Protokół  Nr  II/N/17
z  nadzwyczajnej sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  04  sierpnia  2017  r.
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1)

Początek obrad w dniu 04 sierpnia 2017 r.:
- godz. 9.00
Zakończenie obrad:
- godz. 9.30

W dniu 04 sierpnia 2017 r. w sesji uczestniczyło 25 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni:
1. Marek Duklanowski
2. Małgorzata Gadomska
3. Tomasz Hinc
4. Małgorzata Jacyna-Witt
5. Renata Łażewska
6. Łukasz Tyszler

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 oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na II nadzwyczajną sesję 
Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, mieszkańców miasta 
oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów.

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest obecnych 25 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera II nadzwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad przedstawił zebranym porządek obrad 
(porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
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M. Bagiński - Przewodniczący obrad oświadczył, że porządek obrad II nadzwyczajnej 
sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 236/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 
rok i lata następne,

- 237/17 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-
2021 z perspektywą do 2023 roku.

3. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

236/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 
rok i lata następne

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 236/17

za – 16 przeciw - 0 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne. 
Uchwała Nr II/N/875/17 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

237/17 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-
2021 z perspektywą do 2023 roku

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 237/17

za – 17 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 
2023 roku. Uchwała Nr II/N/876/17 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad poinformował, że w niedzielę 6 sierpnia o godz. 
12.00 w Bazylice Archikatedralnej odbędzie się Msza Św. Za Ludzi Morza, która 
będzie również Mszą w intencji ś.p. Piotra Jani w 1 rocznicę śmierci.

P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin podziękował za podjęcie uchwał i zaprosił 
wszystkich na finał regat The Tall Ships Races 2017.
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U. Pańka – poprosiła o promowanie wśród znajomych prośby o pomoc dla 
Dyrektorki Przedszkola Publicznego Nr 31 ŻACZEK w Szczecinie.

Przystąpiono do rozpatrywania punktu 3 porządku obrad:

3. Zamknięcie obrad.

M. Bagiński – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka II nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin.

Przewodniczący obrad

Mariusz Bagiński

Protokołowała:

Edyta Sowińska


