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Protokół  Nr  XXXIII/09 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  23  marca  2009  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 23 marca 2009 r.: 
- godz. 12.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 19.03 
 
 
W dniu 23 marca 2009 r. w sesji uczestniczyło 27 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Marzena Kopacka (usprawiedliwienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
2. Andrzej Mickiewicz (usprawiedliwienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 
3. Marcin Napieralski (usprawiedliwienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu) 
4. Jan Stopyra (usprawiedliwienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu) 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu, 
- Dyrektorzy Urzędu Miejskiego – lista obecności stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu, 
- przewodniczący rad osiedlowych – lista obecności stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu, 
- dyrektorzy/kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych – lista obecności 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu, 
- zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 10 do protokołu, 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną XXXIII 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 przedłoŜoną listę obecności 
stwierdził, Ŝe na sali jest obecnych 27 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, Ŝe w związku z tym otwiera XXXIII zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 

Przewodniczący obrad powołał na sekretarza obrad Władysława Dzikowskiego – 
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. Zatwierdzenie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w 

dniu 23.02.2009 r. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony do wglądu 
w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli moŜliwość zapoznać się z jego treścią. 
Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku z brakiem 
uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 18  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyŜszego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad zapytał czy są wnioski dotyczące zmian porządku 
obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych PiS zgłosił wniosek o zdjęcie z 
porządku obrad projektów uchwał nr 78/09 w sprawie podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz PoŜyczkowy Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” i 79/09 w sprawie podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki pod nazwą „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego 
Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładem 
niepienięŜnym. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad odczytał wnioski Prezydenta Miasta dotyczące 
zmian w porządku obrad: 

- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad drugiej wersji projektu 
uchwały nr 5/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Śródmieście Północ – Salomei” w Szczecinie, 

- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 80/09 w 
sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w 
Szczecinie, 

- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 81/09 
zmieniającego uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 
Muz” w Szczecinie, 

- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 82/09 w 
sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia 
zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta na rok 2009. 

 
T. Grodzki – Przewodniczący klubu radnych PO poprosił o 20 minut przerwy. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 12.35. 
 
Po przerwie: 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych Pis poprosił o 5 minut przerwy. 
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B. Baran – Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad zarządził głosowania nad wnioskami zgłoszonymi 
przed przerwą. 
 
Głosowanie nad wnioskiem klubu radnych PiS o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 78/09 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz PoŜyczkowy Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” 
 
za - 6  przeciw - 16  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały nie został zdjęty z porządku 
obrad. 
 
Głosowanie nad wnioskiem klubu radnych PiS o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 79/09 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Spółki pod nazwą „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta 
Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładem niepienięŜnym 
 
za - 5  przeciw - 17  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały nie został zdjęty z porządku 
obrad. 
 
Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku 
obrad drugiej wersji projektu uchwały nr 5/09 w sprawie Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Salomei” w 
Szczecinie 
 
za - 18  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 80/09 w sprawie utworzenia i nadania Statutu 
instytucji kultury „Szczecin 2016” w Szczecinie 
 
za - 17  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 81/09 zmieniającego uchwałę w sprawie nadania 
Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie 
 
za - 18  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
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W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 82/09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach 
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i 
powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 
oraz w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na rok 2009 
 
za - 16  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
W wyniku powyŜszego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad oświadczył, Ŝe po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XXXIII zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 

23.02.2009r. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

- 46/09 – skargi pani Wiesławy Jaworskiej - Dybek na Prezydenta Miasta; 
- 47/09 – skargi pań Z. Janczewskiej i Ł. Sęk na Prezydenta Miasta; 
- 5/09 – (wersja 2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście Północ – Salomei” w Szczecinie; 
- 48/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-osiedle” w 
Szczecinie; 

- 49/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w 
Szczecinie; 

- 50/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w 
Szczecinie; 

- 51/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Dąbie - Trasa Nowoprzestrzenna” w Szczecinie; 

- 52/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Dąbie – Trzebusz” w Szczecinie; 

- 53/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa” w Szczecinie pod nazwą 
„Osów - Miodowa 2”; 

- 54/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” w Szczecinie; 

- 55/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii UzaleŜnień od 
Alkoholu w Szczecinie; 

- 56/09 – przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2009 rok”; 

- 57/09 – zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin; 
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- 58/09 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania 
Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym za rok 2008; 

- 59/09 – zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz 
zmiany uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok; 

- 60/09 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych 
lokali uŜytkowych w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 
r.; 

- 61/09 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul. MłodzieŜy Polskiej 9; 
- 62/09 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego; 
- 63/09 – przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta; 
- 64/09 – utworzenia jednostki budŜetowej Gminy Miasto Szczecin pn. 

Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu; 
- 65/09 – zmiany uchwały w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. św. 

Karola Boromeusza w Szczecinie - S.P.Z.O.Z. z Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie; 

- 66/09 – zmian budŜetu i zmian w budŜecie Miasta Szczecina na 2009 rok; 
- 67/09 – zmiany uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 

lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budŜetowych o nazwach 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej; 

- 68/09 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu 
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków; 

- 69/09 – wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, 
naliczanej z tytułu oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, 
połoŜonej w Szczecinie, przy ul. Bogurodzicy; 

- 70/09 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie; 
- 71/09 – przyjęcia „Programu wsparcia finansowego i organizacyjnego 

uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do startu 
w kolejnych Igrzyskach”; 

- 72/09 – szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 
oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla 
zawodników - uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich; 

- 73/09 – wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Szczecinie; 

- 74/09 – utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy 
społecznej oraz w areszcie śledczym; 

- 75/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Miasta - Gminy 
Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic; 

- 76/09 – wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Szczecinie; 

- 77/09 – zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie 
kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie; 

- 78/09 – podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński 
Fundusz PoŜyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; 

- 79/09 – podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Fundusz 
Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” wkładem niepienięŜnym; 
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- 80/09 – utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w 
Szczecinie; 

- 81/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 
13 Muz” w Szczecinie; 

- 82/09 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia 
zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta na rok 2009. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
7. Sprawozdanie z działalności: 

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin, 
- Prezydenta Miasta Szczecin. 

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
9. Zamknięcie 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 12 do protokołu. 
 
S. Biernat – zgłoszona interpelacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Zgłoszone 
zapytania stanowią załączniki nr 14, 15, 16 i 17 do protokołu. 
 
T. Hinc – zgłoszone zapytania stanowią załączniki nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 do 
protokołu. 
 
J. Wijas – radny interpelował w sprawie parkingu wielopoziomowego przy Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacji Szczecin Rock Festiwal. Zaapelował aby 
bilety na Festiwal dla szczecinian były o 30% tańsze. 
 
A. Ruciński – radny interpelował w sprawie renowacji ogrodzenia Cmentarza 
Centralnego oraz budowy węzła Tczewska. 
 
T. Kalina – zgłoszone zapytania stanowią załączniki nr 25 i 26 do protokołu. 
 
L. Duklanowski – zgłoszone zapytanie stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
Zgłoszona interpelacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
P. Kęsik – radny interpelował w sprawie moŜliwości powstania trzech marin oraz 
moŜliwości modernizacji stadionu przy ulicy Karłowicza. 
 
P. Juras – radny interpelował w sprawie odpowiedniego zabezpieczenia imprez 
odbywających się na stadionie przy ulicy Karłowicza. 
 
J. Balicka – zapytanie stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
J. Serdyński – zapytanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

46/09 – skargi pani Wiesławy Jaworskiej - Dybek na Prezydenta Miasta 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 46/09 
 
za – 14  przeciw - 5  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi pani 
Wiesławy Jaworskiej - Dybek na Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXXIII/811/09 
stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

47/09 – skargi pań Z. Janczewskiej i Ł. Sęk na Prezydenta Miasta 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 47/09 
 
za – 13  przeciw - 6  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi pań Z. 
Janczewskiej i Ł. Sęk na Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XXXIII/812/09 stanowi 
załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

5/09 – (wersja 2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Śródmieście Północ – Salomei” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
T. Hinc – zapytał czym róŜni się wersja 2 projektu uchwały od wersji 1. 
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A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
poinformowała, Ŝe wersja 2 projektu uchwały róŜni się od 1 zapisem dotyczącym 
kątu nachylenia projektowanych działek przy moŜliwym podziale. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 5/09 (wersja 2) 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Salomei” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XXXIII/813/09 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

48/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-osiedle” w 

Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Budownictwa i 
Mieszkalnictwa oraz Komisja Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
T. Hinc – zapytał dlaczego uchwała jest uchylana. 
 
 
 
K. Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiadając na pytanie radnego Hinca 
przypomniał, Ŝe do tej pory nie było uzgodnionego Ŝadnego węzła na autostradzie 
oprócz węzła Kijewo i węzła Rzęśnica, które jest poza terenem Szczecina. Nie było 
Ŝadnych moŜliwości skomunikowania terenów miejskich z autostradą. Na początku 
kadencji 2006-2010 była wersja mówiąca o skomunikowaniu węzła w terenie 
Chęłszczącej. Poinformował, Ŝe Stowarzyszenie Przedsiębiorców z Wielgowa 
nawiązało kontakt z miastem promując moŜliwości uruchomienia tych terenów. 
GDDiA niestety nie przewidywało Ŝadnego węzła. 
Po dwóch latach starań w ministerstwie udało się uzgodnić węzeł w nowym miejscu. 
Było kilka wariantów komunikowania. Miasto wybrało wariant pierwszy, który jest 
najmniej kosztowny. Kwota inwestycji docelowo w dwóch etapach wyniosłaby około 
50 milionów złotych. W pierwszym etapie mogłaby wynieść według Studium 28 
milionów złotych. Zastępca Prezydenta ma pismo z 13 lutego 2009 roku od 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wielgowa gdzie jest propozycja współfinansowania 
części inwestycji na odcinku Węzeł Ostrostodowy wjazd ze strefy Dunikowo. 
Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 38 do protokołu. 
 
P. Kęsik – zapytał jak Miasto ma zamiar sfinansować tę inwestycję i czy jest ona 
zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
 
L. Duklanowski – zapytał jaką kwotę przedsiębiorcy z Wielgowa chcą dołoŜyć do 
inwestycji. 
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K. Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, Ŝe dopiero w ostatnich 
miesiącach zostało wykonane studium ekonomiczno-techniczne gdzie moŜna było 
ocenić szacunkową kwotę poszczególnych zadań. Te kwoty są dziś wstępnie 
wycenione, ale trzeba jeszcze zrobić ocenę środowiskową i wiele innych etapów aby 
przygotować studium wykonalności całego przedsięwzięcia. Jak będą te dane to 
wtedy Miasto będzie rozmawiało z przedsiębiorcami o kosztach partycypacji. 
 
 
K. Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta przypomniał, Ŝe Miasto nie miało 
uzgodnionego Ŝadnego węzła. To, Ŝe w dniu dzisiejszym jest uchwalany plan to nie 
znaczy, Ŝe jednocześnie są podejmowane decyzje finansowe. Został złoŜony wniosek 
na listę indykatywną na tern teren. W budŜecie Miasta jest 5 milionów złotych na 
tego typu cele. Ten plan umoŜliwi przebudowę węzłów. 
 
J. Serdyński – stwierdził, Ŝe nawet jakby nie było przedsiębiorców chcących 
partycypować w kosztach to ten węzeł i tak musi powstać. Zaapelował o poparcie 
projektu uchwały. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 48/09 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-osiedle” w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXXIII/814/09 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

49/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” 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 49/09 
 
za – 15  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXXIII/815/09 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
50/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 50/09 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXXIII/816/09 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
51/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 51/09 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa 
Nowoprzestrzenna” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/817/09 stanowi załącznik nr 
45 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
52/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Dąbie – Trzebusz” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 52/09 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – 
Trzebusz” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/818/09 stanowi załącznik nr 47 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
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53/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa” w Szczecinie pod nazwą 

„Osów - Miodowa 2” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Budownictwa i 
Mieszkalnictwa oraz Komisja Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 53/09 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – 
Miodowa” w Szczecinie pod nazwą „Osów - Miodowa 2”. Uchwała Nr XXXIII/819/09 
stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
54/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Budownictwa i 
Mieszkalnictwa oraz Komisja Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 54/09 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-
Dunikowo” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/820/09 stanowi załącznik nr 51 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

55/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii UzaleŜnień od 

Alkoholu w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 52 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
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A. Karut – zapytał czy nie planuje się powołania jeszcze jednego ośrodka tego typu w 
Szczecinie. 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, Ŝe jest taka potrzeba, ale 
znacznie łatwiej jest zwiększyć liczbę łóŜek w oddziale, który funkcjonuje. Trwają 
dyskusje na ten temat. 
 
A. Karut – chciałby aby liczba łóŜek w istniejącym Ośrodku wzrosła dwukrotnie. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 55/09 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXXIII/821/09 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
56/09 – przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 

rok” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 56/09 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok”. Uchwała Nr XXXIII/822/09 
stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

57/09 – zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 56 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 57/09 
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za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania 
Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXXIII/823/09 stanowi 
załącznik nr 57 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

58/09 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania 
Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

za rok 2008 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Ruciński – zapytał dlaczego jest ujemny bilans w kosztach. 
 
W. Wnuk – Geodeta Miasta poinformował, Ŝe w kosztach zapisana jest kwota 
planowa. Środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym nie przepadają czyli są to pieniądze, które przeszły z ubiegłego 
roku. Stan Funduszu na początek okresu plus dochody jest to całość środków, 
które moŜna wydać w danym roku. 
 
A. Ruciński – zapytał czym się zajmuje Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Karto graficznym. Jest bardzo duŜa kwota na koszty ponoszone 
poprzez zlecenie usług zewnętrznych. 
 
W. Wnuk – Geodeta Miasta poinformował, Ŝe usługi zewnętrzne są to usługi 
związane z prowadzeniem, gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu. Te 
usługi wykonuje zakład budŜetowy Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 58/09 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2008. Uchwała Nr 
XXXIII/824/09 stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
59/09 – zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz 

zmiany uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 
r. w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 59/09 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz zmiany uchwały Nr XXX/768/08 
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu miasta na 2009 
rok. Uchwała Nr XXXIII/825/09 stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
60/09 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali 

uŜytkowych w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Beniamin Chochulski – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 62 do protokołu. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
J. Lemm – Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów poinformowała, Ŝe komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 60/09 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
stawki podstawowej za najem komunalnych lokali uŜytkowych w okresie od dnia 1 
marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.. Uchwała Nr XXXIII/826/09 stanowi 
załącznik nr 63 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
61/09 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul. MłodzieŜy Polskiej 9 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 61/09 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul. MłodzieŜy Polskiej 9. Uchwała Nr XXXIII/827/09 
stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
62/09 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały dokonała Hanna Sokulska – radca 
prawny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Zdzisław Biełowiec – stwierdził, Ŝe Pani Mecenas wprowadza wszystkich w błąd. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 18 lipca 2007 roku stwierdził niewaŜność uchwały 
Nr XLVII/971/01 z 2001 roku i VII/134/03 z 2003 roku. Pan Biełowiec zaskarŜył 
uchwałę z dnia 1 grudnia 2003 roku która obowiązuje od 27 grudnia 2003 roku. 
Jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nr 473 oraz uzasadnienie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego o numerze 67/08. Jedna i druga uchwała 
dotyczyła numeru 134. Natomiast Pan Biełowiec zaskarŜa uchwałę Nr XIII/269/03 
z 2003 roku. Po pierwsze Miasto wprowadza w błąd. Po drugi interes prawny został 
bardzo szczegółowo opisany w piśmie do Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 
listopada 2008 roku. UwaŜa, Ŝe radni zostali wprowadzeni w błąd. 
 
H. Sokulska – radca prawny zaproponowała Ŝeby projekt uchwały wycofać i jeszcze 
raz przeanalizować. Sprawa zostanie rozpatrzona na kolejnej sesji Rady Miasta. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad wycofał projekt uchwały. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

63/09 – przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały dokonała Hanna Sokulska – radca 
prawny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 63/09 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu 
zmian do Statutu Miasta. Uchwała Nr XXXIII/828/09 stanowi załącznik nr 68 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

64/09 – utworzenia jednostki budŜetowej Gminy Miasto Szczecin pn. 
Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu 

 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Jacek CerebieŜ-Tarabicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
T. Hinc – zapytał jakie korzyści przyniesie proponowana zmiana. 
 
J. CerebieŜ-Tarabicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
stwierdził, Ŝe dzięki proponowanemu rozwiązaniu byłoby w mieście czytelną 
strukturę i podział pewnych zadań. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, praca 
socjalna, odciąŜenie od zadań o charakterze bardziej urzędniczo-administracyjnym. 
Szczecińskie Centrum Świadczeń przepisami jest włączone w zadania gdzie większy 
nacisk jest na ścisłość z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, a 
udzielona pomoc nie ma charakteru pracy socjalnej. Wynika to wprost z regulacji 
ustawowej. W jednym miejscu znajdą się procedury podobnie rozpatrywane: 
świadczenia rodzinne, pomoc alimentacyjna, dodatki mieszkaniowe czy stypendia 
edukacyjne. Zdaniem dyrektora w dłuŜszej perspektywie ta zmiana przyniesie 
oszczędności choćby poprzez to, Ŝe będzie moŜna zbudować jednolity, tańszy niŜ 
dotychczasowy system dystrybucji tych świadczeń. 
 
P. Kęsik – poinformował, Ŝe klub radnych SLD głosowałby za przyjęciem uchwały 
gdyby Prezydent Miasta zapewnił, Ŝe osoby, które miały zaniŜone wynagrodzenie w 
strukturze istniejącej będą miały je wyrównane w nowej jednostce. 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, Ŝe nie moŜe deklarować 
automatycznego wyrównania krzywd ekonomicznych dla wszystkich. Natomiast 
pojawią się w jednostce moŜliwości przeszeregowań związane ze zmianą zadań. 
Część osób otrzyma nowe zadania i w związku z tym otrzyma równieŜ wyŜsze 
wynagrodzenie. 
 
J. CerebieŜ-Tarabicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
odnosząc się do pytania radnego Kęsika poinformował, Ŝe w ostatniej przygotowanej 
symulacji finansowej zakładającej określoną strukturę zatrudnieniową przewidziana 
jest kwota na wypłatę dla 8 do 10 osób tych, które miały pewne argumenty 
twierdzące, Ŝe ich wynagrodzenie zostało względnie zaniŜone. Pracownicy MOPR-u 
otrzymali w tym roku podwyŜkę jako pracownicy pomocy społecznej. Dla nich 
przewidziana kolejna regulacja jest przewidziana z dniem 1 stycznia. 
 
A. Szałabawka – uwaŜa, Ŝe plusem jest to, Ŝe słuŜby Prezydenta Miasta swoimi 
działaniami doprowadziły do tego, iŜ ogół pracowników jest zadowolony ze 
stworzenia nowej jednostki budŜetowej. Niejasne są kwestie korzyści wynikających z 
utworzenia nowej jednostki. 
 
T. Hinc – radny nie wie czy po wejściu w Ŝycie uchwały związki zawodowe nie 
podejmą próby jej uniewaŜnienia. Radny ma nadzieję, Ŝe Miasto w sądzie nie 
przegra tej uchwały. 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, Ŝe miasto nie przegra tej 
uchwały gdyŜ przeniesienie pracowników będzie odbywało się w trybie § 231 
Kodeksu pracy i będzie zwykłym przeniesieniem do nowej jednostki z 
powiadomieniem na 30 dni wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. 
 
T. Grodzki – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja BudŜet i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 64/09 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budŜetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń 
oraz nadania statutu. Uchwała Nr XXXIII/829/09 stanowi załącznik nr 70 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

65/09 – zmiany uchwały w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. św. 
Karola Boromeusza w Szczecinie - S.P.Z.O.Z. z Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 71 do protokołu. Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 72 do 
protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych PiS zapytał kiedy rzeczywiście 
zostanie zakończona działalność Szpitala Miejskiego, czy 30 czerwiec to jest koniec 
działalności czy jeszcze jakieś oddziały zostaną? 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził działalność Szpitala 
Miejskiego przy ul. Wyzwolenia 52 z końcem pierwszego półrocza powinna się 
zakończyć. Jest tam jeszcze okres dwóch tygodni na przenosiny. W lipcu tam juŜ nie 
powinno być chorych. 
 
L. Duklanowski – zapytał czy Miasto ma plany odnośnie obiektu po Szpitalu 
Miejskim? 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, Ŝe Miasto chce zbyć ten 
obiekt. Jeszcze nie jest określona forma zbycia, będzie ona zaleŜna między innymi 
od aktualnej sytuacji na rynku. Pozyskane z tego tytułu środki Miasto chce 
przeznaczyć na realizację całego szeregu zadań z dziedziny polityki społecznej i 
zdrowia. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Karut – poprosił o wszczęcie procedur zbycia nieruchomości? 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, Ŝe wszystkie przygotowania 
do zbycia moŜna poczynić natomiast do momentu, w którym w nieruchomości jest 
uŜytkownik nie moŜna prowadzić procedury zbycia. Oferta jest juŜ przygotowywana. 
 
T. Hinc – zapytał czy w trakcie ostatnich targów w Cannes Miasto Szczecin 
proponowało ten budynek inwestorom. 
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T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta poprosił Pana Krzysztofa Nowaka – 
Zastępcę Prezydenta Miasta o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego Hinca. 
 
K. Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, Ŝe jest przygotowana oferta 
na ten teren. Ofert inwestycyjnych jest bardzo wiele. W Cannes Miasto przede 
wszystkim promuje swoje moŜliwości inwestycyjne. Nie są tam zawierane Ŝadne 
umowy. 
 
T. Hinc – ponowił pytanie czy w trakcie ostatnich targów w Cannes Miasto Szczecin 
proponowało ten budynek inwestorom. 
 
K. Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, Ŝe jest w propozycjach teren 
szpitala. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 65/09 
 
za – 13  przeciw - 6  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w 
Szczecinie - S.P.Z.O.Z. z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/830/09 stanowi 
załącznik nr 73 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

66/09 – zmian budŜetu i zmian w budŜecie Miasta Szczecina na 2009 rok 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 74 do 
protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 75 do 
protokołu. Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 76 do protokołu. 
 
A. Szałabawka – w imieniu klubu radnych PO poprosił o 30 minut przerwy. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 15.20. 
 
Po przerwie: 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Ruciński – poprosił o wyjaśnienie informacji, którą otrzymał na Komisji BudŜetu i 
Finansów dotyczącą zmniejszenia subwencji oświatowej, w związku z pomyłkowo 
podaną liczbą uczniów objętych subwencją. 
 
A. Karut – zapytał czy moŜna usłyszeć zobowiązanie, Ŝe nikt z pracowników szkół 
specjalnych nie straci kwotowo. Radny zapytał czy na najbliŜszej sesji Rady Miasta 
będzie projekt uchwały dotyczący przekazania 35 tysięcy złotych na pomnik Józefa 
Hallera. 
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L. Duklanowski – przypomniał, Ŝe w ścieŜce jest zapisany wniosek Komisji ds. 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia dotyczący umieszczenia w 
projekcie uchwały pozycji „remont parkanu Cmentarza Centralnego – kwota 700 
tys. zł.”. Radny zapytał równieŜ co jest przyczyną zdjęcia z budŜetu kwoty 183 
tysiące na pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych oraz dlaczego zmniejsza 
się o 50 tysięcy środki na program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich. 
 
E. Masojć – Zastępca Prezydenta Miasta oświadczyła, Ŝe wystąpiła o wyjaśnienie w 
sprawie zmniejszenia naliczonej subwencji oświatowej. W tej sprawie występują 
równieŜ kuratorzy. Do wyliczenie subwencji gmina podaje liczbę nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego i liczbę etatów przypisanych dla 
poszczególnych stopni awansu zawodowego i te dane są zawsze za rok poprzedni. 
Na tej podstawie określa się wskaźnik dla gminy, który określa koszty utrzymania 
wynagrodzeń nauczycielskich. 
Problem ten dotyczy całej Polski. Nie wiadomo dlaczego tak się stało. 
Do dnia dzisiejszego nie ma rozporządzenia o minimalnych stawkach płacowych dla 
nauczycieli. Jutro zaczynają się negocjacje ze związkami zawodowymi. Stwierdziła, 
Ŝe nauczyciele nie mogą stracić kwotowo. 
 
W. Dzikowski – przypomniał, Ŝe w ścieŜce do projektów uchwał zapisany jest 
wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia 
dotyczący umieszczenia w projekcie uchwały pozycji „remont parkanu Cmentarza 
Centralnego – kwota 700 tys. zł.”, który nie spełnia wymogów formalnych gdyŜ nie 
wskazuje źródła finansowania i naleŜałoby go poprawić. 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący klubu radnych PiS poprosił o 5 minut przerwy. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
L. Duklanowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Mienia, po spotkaniu komisji, wycofał wniosek do projektu uchwały. 
 
M. Kopeć – uwaŜa, Ŝe Rada Miasta Szczecin powinna przyjąć stanowisko wyraŜające 
zaniepokojenie sposobem naliczenia subwencji. 
 
A. Karut – chciałby wiedzieć czy projekt uchwały dotyczący środków na Pomnik 
Józefa Hallera znajdzie się w porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Miasta. 
 
W. Dąbrowski – oburzony jest sposobem traktowania Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia oraz klubu radnych PiS. 10 lat Miasto 
buduje cmentarz. JuŜ 4 lata remontuje parkan od ulicy Mieszka I-go. Wniosek 
został zgłoszony bez wskazania źródła finansowania Ŝeby fachowcy doradzili z 
jakiego źródła te pieniądze wziąć najbezpieczniej. Zaproponował aby nie zasilać 
Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego kwotą 2 milionów złotych tylko 
przeznaczyć ją na remont parkanu. 
 
P. Bartnik – stwierdził, Ŝe problem dotyczący metodologii liczenia subwencji 
oświatowej dotyczy nie tylko Szczecina. Przypomniał, Ŝe Szczecin jest członkiem 
Unii Metropolii Miasta Polskich, Związku Miast Polskich i Prezydent Miasta 
powinien tą sprawę poruszyć na spotkaniu tych związków. 
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E. Masojć – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, Ŝe na spotkaniach ze 
wszystkimi związkami toczą się rozmowy w tej sprawie. Nie ma jednak zbieŜności 
interesów. Małe gminy, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie mają swoje własne 
interesy, a metropolie inne. 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, Ŝe realizacja remontu 
Pomnika Braterstwa Broni leŜy w zakresie kompetencji Zakładu Usług 
Komunalnych. To nie jest tytuł kulturalny tylko komunalny. 
 
M. Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
stwierdził, Ŝe Pomnik Braterstwa Borni musi zostać wyremontowany bo jest w złym 
stanie. Decyzją Rady Miasta było podjęte zobowiązanie finansowe. Łącznie ten 
remont będzie kosztował 75 tysięcy złotych. Jest to zadanie, które jest dotowane w 
ramach dotacji z budŜetu państwa na pomniki i miejsca kultu tzw. grobownictwie 
wojennym. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 66/09 z autopoprawką 
 
za – 15  przeciw – 7  wstrzym. – 0 
 
Z sali padł wniosek o reasumpcję głosowania. 
 
Głosowanie nad wnioskiem o reasumpcję głosowania 
 
za – 19  przeciw – 1  wstrzym. – 1 
 
W wyniku powyŜszego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy do godziny 17.00. 
 
Po przerwie: 
 
Ponowne głosowanie nad projektem uchwały nr 66/09 z autopoprawką 
 
za - 16  przeciw - 7  wstrzym. - 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian budŜetu 
i zmian w budŜecie Miasta Szczecina na 2009 rok. Uchwała Nr XXXIII/831/09 
stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

67/09 – zmiany uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 
lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budŜetowych o nazwach Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 67/09 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie 
połączenia jednostek budŜetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i 
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Uchwała Nr XXXIII/832/09 stanowi 
załącznik nr 79 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

68/09 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu 
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 68/09 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru 
zabytków. Uchwała Nr XXXIII/833/09 stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

69/09 – wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, 
naliczanej z tytułu oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, 

połoŜonej w Szczecinie, przy ul. Bogurodzicy 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 69/09 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w 
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, połoŜonej w Szczecinie, przy ul. Bogurodzicy. 
Uchwała Nr XXXIII/834/09 stanowi załącznik nr 83 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

70/09 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 70/09 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie odwołania z funkcji 
ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/835/09 stanowi 
załącznik nr 85 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

71/09 – przyjęcia „Programu wsparcia finansowego i organizacyjnego 
uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do startu w 

kolejnych Igrzyskach” 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 71/09 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Programu wsparcia finansowego i organizacyjnego uczestników Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do startu w kolejnych Igrzyskach”. 
Uchwała Nr XXXIII/836/09 stanowi załącznik nr 87 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
72/09 – szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 

oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla 
zawodników - uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 72/09 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów 
sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników - uczestników Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpijskich. Uchwała Nr XXXIII/837/09 stanowi załącznik nr 
89 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
73/09 – wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Szczecinie 

 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Michał Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
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Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 90 do protokołu. Autopoprawka 
do projektu uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu. 
 
W związku z tym, iŜ radni nie otrzymali autopoprawki do projektu uchwały 
Przewodniczący obrad zarządził przejście do omawiania kolejnego projektu 
uchwały do czasu przekazania radnym ww. dokumentu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
74/09 – utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy 

społecznej oraz w areszcie śledczym 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały dokonała Anna Bartczak – Zastępca 
Dyrektora Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 92 do 
protokołu. Zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 3 słów „ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz”. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 74/09 z autopoprawką 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym. 
Uchwała Nr XXXIII/838/09 stanowi załącznik nr 93 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

75/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Miasta - Gminy 
Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 

 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały dokonała Anna Bartczak – Zastępca 
Dyrektora Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 94 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 75/09 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów 
głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic. Uchwała Nr XXXIII/839/09 
stanowi załącznik nr 95 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
76/09 – wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Szczecinie 
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Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Michał Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 96 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
T. Hinc – zapytał o działkę nr 8/4 z obrębu 2142 w Szczecinie. 
 
M. Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe jest to działka o 2458m2. To jest działka, na której znajduje się 
budynek trafostacji, który ma 207m2 o kubaturze 885m3. 
 
T. Hinc – zapytał czy nie moŜna wydzielić z działki trafostacji, która stanowi 10% 
powierzchni działki. Radny zapytał równieŜ o wielkość i czym zabudowana jest 
działka nr 7/3 z obrębu 2151. 
 
M. Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe jak są nieruchomości zabudowane to są wydzielane takie działki, 
które są niezbędne do sprawowania tej funkcji, na której znajduje się obiekt i nic 
ponadto nie jest wnoszone. Te nieruchomości nie będą mogły być wykorzystane do 
Ŝadnych innych celów ani tym bardziej zbyte. 
Działka nr 7/3 ma powierzchnię 1175m2. Jest tam budynek pompowni o 
powierzchni 167m2 i o kubaturze 2343m3. 
 
Trwała dyskusja na temat wyceny nieruchomości. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 76/09 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia 
zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXXIII/840/09 stanowi załącznik nr 97 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
77/09 – zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału 
zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Michał Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 98 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
T. Hinc – zapytał czy Zakład Wodociągów i Kanalizacji kiedykolwiek sprzedał jakąś 
część wniesionych przez Miasto nieruchomości. 
 
M. Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
stwierdził, Ŝe nie zdarzyła się taka sytuacja. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 78/09 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/841/09 stanowi załącznik nr 99 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
78/09 – podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński 

Fundusz PoŜyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
 
Marcin Krukowski – Prezes Szczecińskiego Funduszu PoŜyczkowego oraz Funduszu 
Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina w imieniu Prezydenta Miasta 
dokonał prezentacji projektów uchwał o numerach 78/09 i 79/09 z autopoprawką. 
Projekt uchwały nr 78/09 stanowi załącznik nr 100 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dąbrowski – zapytał czy „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta 
Szczecina” nie generuje kosztów oraz jakie są roczne koszty w obu spółkach. Radny 
zapytał równieŜ jaka była powierzchnia całkowita gruntów przekazanych spółce 
„Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina”, ile z tych gruntów 
zostało sprzedane i dlaczego w Internecie nie ma informacji na temat zarządu 
spółek. 
 
L. Duklanowski – zapytał czy pan Krukowski zarządza obiema spółkami i czy rada 
nadzorcza jest wspólna. 
 
M. Krukowski – poinformował, Ŝe zarządza obiema spółkami i rada nadzorcza jest 
wspólna Ŝeby zmniejszyć koszty funkcjonowania. Rada nadzorcza w „Szczecińskim 
Funduszu PoŜyczkowym” podobnie jak i zarząd nie pobiera wynagrodzenia. 
 
L. Duklanowski – zapytał czy mógłby dostać listę małych i średnich przedsiębiorstw, 
które uzyskały poŜyczki ze „Szczecińskiego Funduszu PoŜyczkowego”. 
 
M. Krukowski – stwierdził, Ŝe nie ma przy sobie listy firm, które uzyskały poŜyczki. 
W „Funduszu poręczeń” jest to ok. 350 podmiotów, natomiast w „PoŜyczkach” jest 
to ok. 90-100 podmiotów. 
 
A. Szałabawka – zapytał ile wynoszą koszty administracyjne w budŜecie, skąd się 
biorą zyski oraz czy prawdą jest to, Ŝe były zbywane grunty po to Ŝeby wyjść w 
bilansie na zero. 
 
A. Karut – zapytał czy były przypadki, Ŝe pomoc uzyskały firmy, które później w 
tajemniczych okolicznościach zniknęły. 
 
M. Krukowski – poinformował, Ŝe koszty funkcjonowania spółki „Szczeciński 
Fundusz PoŜyczkowy” nie przekraczają 12 do 15 tysięcy miesięcznie. Zysk jaki 
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generuje spółka tj. ok. 150 tysięcy złotych. Dochody są uzyskiwane z 
oprocentowania poŜyczek i z prowizji uzyskiwanych od udzielenia danych poŜyczek. 
Spółka osiąga zyski od początku funkcjonowania. Na 85 udzielonych poŜyczek jest 
jedna wątpliwa z powodu spraw losowych. Fundusz zatrudnia na dzień dzisiejszy 
trzech pracowników, którzy pobierają wynagrodzenie. Koszty zarządu i administracji 
tj. ok. 250 do 300 tysięcy złotych. Kosztem dosyć duŜym jest podatek od 
nieruchomości. Przez 6 lat funkcjonowania zdarzyły się trzy podmioty, które nie 
spłaciły do banku swoich kredytów. Jest to kwota około 300 tysięcy złotych. Od 
samego początku funkcjonowania udzielono około 50 milionów poręczeń. W 2002 
roku kiedy spółka powstała została wyposaŜona 200 tysiącami złotych w kapitale 
pienięŜnym i reszta to były nieruchomości. ZałoŜenie spółki kosztowało ok. 120 
tysięcy złotych. Około 5-6 nieruchomości zostało zbytych na kwotę 2,5-2,8 miliona 
złotych. Był to wkład własny do wystąpienia o środki unijne. Z tych 2 milionów 
złotych uzyskanych ze sprzedaŜy nieruchomości pozyskano 8 milionów złotych. Od 
2 lat spółka nie sprzedaje nieruchomości. W tej chwili spółka dysponuje kapitałem 
w wysokości 14 milionów złotych, który jest ulokowany w bankach na lokatach. 
 
A. Karut – zapytał jakich gwarancji Ŝąda się od poŜyczkobiorców? 
 
M. Krukowski – stwierdził, Ŝe wszelkie zabezpieczenia bierze bank. Poręczenie jest 
dodatkowym elementem do uzyskania kredytu. Przy poŜyczkach jest cały wachlarz 
zabezpieczeń z kodeksu cywilnego. 
 
L. Duklanowski – w imieniu klubu radnych PiS poprosił o 10 minut przerwy. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 18.25. 
 
Po przerwie: 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 78/09 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz PoŜyczkowy Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością”. Uchwała Nr XXXIII/842/09 stanowi załącznik nr 
101 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

79/09 – podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Fundusz 
Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością” wkładem niepienięŜnym 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 102 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 103 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 79/09 z autopoprawką 
 
za – 14  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Fundusz Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
wkładem niepienięŜnym. Uchwała Nr XXXIII/843/09 stanowi załącznik nr 104 do 
protokołu. 
 
 
Powrócono do projektu uchwały nr 73/09 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 73/09 z autopoprawką 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia 
zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXXIII/844/09 stanowi załącznik nr 105 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
80/09 – utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w 

Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 106 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 80/09 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia i nadania 
Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w Szczecinie. Uchwała Nr XXXIII/845/09 
stanowi załącznik nr 107 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
81/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 

Muz” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 108 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 81/09 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie. Uchwała Nr 
XXXIII/846/09 stanowi załącznik nr 109 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

82/09 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia 
zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie 

uchwalenia budŜetu Miasta na rok 2009 
 
Prezentacji przedłoŜonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Michał Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 110 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 82/09 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków 
gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 
2009 oraz w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na rok 2009. Uchwała Nr 
XXXIII/847/09 stanowi załącznik nr 111 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad: 
 
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin odpowiadając na pytania radnego Hinca 
odnośnie Dni Morza poinformował, Ŝe nazwa Dni Morza nie znika z imprezy, która 
odbywa się w miesiącu czerwcu. Ta nazwa jest poszerzona o „SEA Szczecin”. 
Oznacza to pewien standard przygotowania imprez z Ŝaglowcami. 
 
T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do pytania radnego 
Jurasa odnośnie odpowiedniego zabezpieczenia imprez odbywających się na 
stadionie przy ulicy Karłowicza poinformował, Ŝe w ocenie StraŜy Miejskiej i Policji 
liczba funkcjonariuszy jest tam wystarczająca. 
Odnośnie pytania radnego Wijasa w sprawie organizacji Szczecin Rock Festiwal 
poinformował, Ŝe na festiwalu wystąpią dwa zespoły szczecińskie. 
 
W. Dąbrowski – poruszył problem pustostanów w Szczecinie. Zaapelował do 
Prezydenta Miasta aby zaczął zasiedlać te mieszkania. 
 
L. Duklanowski – zaprosił Prezydenta Miasta na posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia w sprawie psich odchodów. 
 
Pozostałe odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Sprawozdanie z działalności: 
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- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 

stanowi załącznik nr 112 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 113 do 

protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 
9. Zamknięcie obrad. 
 
B. Baran – Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe porządek obrad XXXIII sesji 
został wyczerpany i oświadczył, Ŝe zamyka XXXIII zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Bazyli Baran 
 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 


