Protokół Nr III/N/18
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin
odbytej w dniu 21 czerwca 2018 r.
w sali obrad Rady (Szczecin, pl. Armii Krajowej 1)

Początek obrad w dniu 21 czerwca 2018 r.:
- godz. 09.30
Zakończenie obrad:
- godz. 10.00

W dniu 21 czerwca 2018 r. w sesji uczestniczyło 23 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nieobecni:
Mariusz Bagiński
Paweł Bartnik
Joanna Bródka
Witold Dąbrowski
Marek Duklanowski
Henryk Jerzyk
Łukasz Tyszler
Grażyna Zielińska

Ponadto w sesji udział wzięli:
- Prezydent Miasta i jego zastępcy,
- Dyrektorzy Urzędu Miejskiego,
- przewodniczący rad osiedlowych,
- zaproszeni goście
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
S. Biernat – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na III 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 Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności
stwierdziła, że na sali jest obecnych 23 radnych, zatem obrady Rady będą
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera III nadzwyczajną sesję Rady
Miasta Szczecin.
S. Biernat – Przewodnicząca obrad poprosiła wszystkich o powstanie aby minutą
ciszy uczcić pamięć ś.p. Joanny Kulmowej – Honorowego Obywatela Miasta
Szczecin.
S. Biernat – Przewodnicząca obrad przedstawiła zebranym porządek obrad
(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
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Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
S. Biernat – Przewodnicząca obrad oświadczyła, że porządek obrad III nadzwyczajnej
sesji jest następujący:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 145/18 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin.
3. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:
2. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 145/18 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Autopoprawka
do projektu uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
B. Baran – zapytał Zastępcę Prezydenta Miasta - Marcina Pawlickiego, z którym z
prawników konsultował projekt uchwały i czy przeprosi radnych za takie
ośmieszenie Rady Miasta?
M. Pawlicki – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że wiele projektów uchwał
przechodzi przez jego ręce, ale nie jest on prawnikiem i nie jest w stanie
przeanalizować wszystkich przepisów z tym związanych, dlatego też bazuje na opinii
prawników i Dyrektorów Wydziałów, którzy funkcjonują w Urzędzie Miejskim.
Przeprosił radnych za źle przygotowany projekt uchwały.
W. Dorżynkiewicz – uważa, że błędy przytrafiają się każdemu i należy je naprawiać.
Zapytał dlaczego do 15 czerwca kąpieliska miejskie nie były strzeżone i co byłoby
gdyby w dniu dzisiejszym nie została podjęta uchwała?
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
odpowiedział, że zgodnie z prawem wodnym sezon otwarcia kąpielisk, który może
być określony w decyzji Rady Miasta jest zdefiniowany między 1 czerwca a 30
września. Maj, z punktu widzenia ustawy w ogóle nie wchodzi w rachubę, jest poza
zakresem przewidzianym ustawą. Formalnie dopuszczenie kąpieliska może nastąpić
najwcześniej z dniem 1 czerwca. Przypomniał, że proces podjęcia uchwały jest
ostatnim elementem całego cyklu działań, który rozpoczyna się od obwieszczenia do
publicznej wiadomości i to miało miejsce w lutym-marcu. Później należy wystąpić o
opinię m.in. służb sanitarnych. Dzisiaj jest korygowana uchwała, która była całym
tym procesem objęta, po to aby nie popełnić drugiego błędu prawnego czyli nie
przedstawić kompletnie nowego projektu uchwały np. definiującego zamknięcie
sezonu na dzień 30 września. Próbowano przewidzieć sytuację w sposób elastyczny
żeby mieć możliwość, bez angażowania Rady Miasta, wydłużenia sezonu. Można się
spodziewać, że wrzesień również będzie cechował się pogodą sprzyjającą temu żeby
te kąpieliska były czynne. Zadeklarował, że niezależnie od tego, że kąpieliska
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zgodnie z wykazem będą funkcjonowały i będą pod pełnym rygorem do 2 września,
jeżeli będzie pogoda można przewidzieć obecność służb ratowniczych w terminie
dłuższym. Będzie wtedy darmowy wstęp. Natomiast dozorowanie w kwestii
bezpieczeństwa osób korzystających, to jest decyzja, którą mogą podjąć. Nie będzie
to pełny wymiar kąpieliska czyli również z elementami nadzoru wszystkich służb. To
na dzień dzisiejszy można ustalić i Dyrektor uważa to za rozwiązanie racjonalne.
B. Baran - chciał się upewnić czy służby miejskie mogą się wtedy angażować do
połowy września na kąpieliskach?
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
stwierdził, że mowa jest przede wszystkim o kwestiach związanych z
bezpieczeństwem osób przebywających i kwestiach porządkowych.
W. Dzikowski – zapytał czy nie warto dzisiaj ustalić wydłużonego okresu czynnych
kąpielisk np. do 15 września?
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
stwierdził, że jest to decyzja radnych, ale służby Wojewody Zachodniopomorskiego
mogą wskazać, że to co było przedmiotem obwieszczenia publicznego i opinii służb
tak naprawdę nie jest zgodne z tym co dzisiaj zostałoby podjęte.
W. Dzikowski – zgłosił wniosek aby w dniu dzisiejszym przyjąć proponowany projekt
uchwały, a na kolejnej sesji ewentualnie przedłożyć kolejny projekt uchwały
wydłużający działalność kąpielisk.
W. Dorżynkiewicz – poparł wniosek radnego Dzikowskiego. Radny poruszył problem
stanu wody na kąpielisku w Dąbiu, który nie spełnia żadnych norm i w związku z
tym zapytał czy to kąpielisko powinno być ujęte w tej uchwale i czy Miasto powinno
tam pobierać opłaty?
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
zauważył, że w treści Uchwały z dnia 22 maja br. przy kąpielisku Dąbie jest zapis o
tymczasowym zakazie kąpieli. Miasto jest w kontakcie ze służbami sanitarnymi, jest
przyjęty harmonogram badań próbek wody, który przewiduje pewien cykl kolejnych
pomiarów po uruchomieniu kąpieliska i jeżeli one będą pozytywne, to wówczas
będzie decyzja o tym, że ten zakaz zostanie ściągnięty. Badania wykonane na
początku czerwca pokazały, że jakość wody jest właściwa, natomiast musi być
wykonany cykl sześciu kolejnych pomiarów, które dadzą legitymację do tego by to
kąpielisko było kąpieliskiem z dopuszczoną możliwością kąpieli.
M. Jacyna-Witt - zapytała ile kosztuje miesięcznie utrzymanie kąpielisk? Zapytała
również czy w związku z tym, że na kąpielisku Dąbie jest zakaz kąpieli są pobierane
opłaty i czy aktualnie można z niego korzystać?
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
poinformował, że na dzień dzisiejszy opłaty nie są pobierane na żadnym z kąpielisk.
Dzisiejsza decyzja i publikacja w Dzienniku Urzędowym spowoduje, że kąpieliska
nabiorą formalnego statusu i wtedy będą pobierane opłaty. Nie rozważano braku
opłat związanych z zakazem kąpieli w Dąbiu ze względów o charakterze
porządkowym, gdyż brak biletowania powoduje brak kontroli co do liczby osób
korzystających, a to jest element wpływający na poziom bezpieczeństwa niezależnie
od kąpieliska. Na pytanie odnośnie miesięcznych kosztów utrzymania kąpielisk
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Dyrektor udzieli odpowiedzi na Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i
Ochrony Środowiska, która ma się odbyć w dniu dzisiejszym.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 145/18 z
autopoprawką
za – 20

przeciw - 1

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr
III/N/1198/18 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania punktu 3 porządku obrad:
3. Zamknięcie obrad.
S. Biernat – Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad III sesji został
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka III nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin.

Przewodnicząca obrad
Stefania Biernat
Protokołowała:
Edyta Sowińska
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