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Protokół  Nr  XI/15 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  08  września  2015  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 08 września 2015 r.: 
godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
godz. 14.44 
 
 
W dniu 08 września 2015 r. w sesji uczestniczyło 27 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 

1. Bazyli Baran 
2. Tomasz Grodzki 
3. Piotr Jania 
4. Arkadiusz Marchewka 

 
 
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 XI 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 obecnych 27 radnych, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczył, że w związku z tym otwiera XI zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Wręczenie Estudio Barozzi/Veiga Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad powitał gości i poprosił o wygłoszenie 
laudacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tomasza Hinca. 
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T. Hinc – Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 
 
"Estudio Barozzi Veiga powstało w 2004 roku.  
Założone przez urodzonego w 1976, w Trento we Włoszech Fabrizio Barozziego oraz 
pochodzącego z hiszpańskiego Santiago Albero Veigę, urodzonego w 1972 r.  

Obaj architekci wcześniej zdobywali doświadczenie w znanych pracowniach, które 
zaowocowało licznymi realizacjami z zakresu wnętrz, architektury i urbanistyki. 
Projekty pracowni mają być efektem wnikliwych poszukiwań idealnej formy dla 
spełnienia wymagań funkcji. Większość projektów firmy, której główna siedziba 
znajduje się w Barcelonie, zlokalizowana jest na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech 
i Niemczech. 

Pracownia uczestniczyła z sukcesami w wielu międzynarodowych konkursach, 
proponując piękną architekturę, która mimo swojej nowoczesności znakomicie 
wpisuje się w kontekst miejsca. 

Pomysł zbudowania jej nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej w miejscu 
nieistniejącego już Domu Koncertowego (Konzerthaus) zrodził się w 2004 roku. Trzy 
lata później ogłoszono konkurs na koncepcję nowej filharmonii. Wpłynęły propozycje 
od 44 pracowni z całego świata, a ostatecznie jury postawiło na projekt opracowany 
przez Estudio Barozzi Veiga z Barcelony.  

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zdobyła nagrodę Unii 
Europejskiej w Dziedzinie Architektury Współczesnej im. Miesa van der Rohe, - 
najważniejszą i najbardziej prestiżową europejską nagrodę w dziedzinie 
architektury, wręczaną co dwa lata od 1987 roku. Zwycięski projekt musiał zmierzyć 
się z aż 420 pracami z 36 europejskich krajów. 

To nie pierwsze wyróżnienie dla nowej siedziby Szczecińskiej Filharmonii. Otwarta 
we wrześniu 2014 r. zdobyła już nagrody szczecińskiego Westivalu Architektury 
(obiekt 25-lecia w mieście), Grand Prix Życia w Architekturze (jedynej w Polsce 
nagrody architektonicznej przyznawanej przez Prezydenta RP), zwyciężyła 
w plebiscytach Bryła Roku i Polska Architektura XXL. 

Projektanci podkreślali, że główną ich ideą było stworzenie symbolu miasta, z którym 
mogliby się identyfikować jego mieszkańcy. Budynek o zygzakowatej linii dachu 
i mlecznobiałych, szklanych elewacjach, na które nałożono gęsto rozmieszczone 
pionowe profile aluminiowe bezpośrednio nawiązuje do otaczającej historycznej 
zabudowy – ze strzelistymi wieżami kościołów, stromymi dachami i pionowymi 
podziałami na elewacjach sąsiednich kamienic.  

Centralnym miejscem jest główna sala symfoniczna w kolorze złota, 
z geometrycznym sufitem, w której akustyka pozwala na przygotowywanie nagrań 
studyjnych. Pomaga w tym między innymi 951 specjalnie zaprojektowanych do tego 
pomieszczenia siedzeń. 

W sali kameralnej – zaprojektowanej dla 192 osób – czas pogłosu jest zgodny 
z projektowanym do jednej setnej sekundy. Stąd też sala ta zyskała miano 
„akustycznej perełki”. 

Na co dzień biała fasada Filharmonii może rozbłysnąć wieloma barwami w różnej 
konfiguracji. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się wraz z rozpoczęciem 
sezonu artystycznego 2014/2015." 
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Wręczenia medalu, dyplomu oraz kwiatów dokonał Przewodniczący Rady Miasta 
wraz z członkami Prezydium. 
 
Przewodniczący obrad A. Szałabawka ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie: 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad złożył gratulacje panu Piotrowi Liskowi, 
który podczas Mistrzostw Świata w Pekinie, w skoku o tyczce wywalczył brązowy 
medal. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zatwierdzenie protokołów z: 
 

- IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 16 czerwca 
2015 r. 

 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 19  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 

- X zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 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: 
 
za – 18  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Jerzemu Dzieżycowi.  
 
Jerzy Dzieżyc - zwracając się do A. Szałabawki przypomniał, że Przewodniczący 
Rady Miasta dwukrotnie zwracał się w jego sprawie do Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych i zapytał jaką odpowiedź uzyskał? Pan Dzieżyc stwierdził, że Urząd 
Miasta wdarł się na jego prywatną posesję na ul. Ustowskiej 39. Stwierdził, iż 
oczekuje od Urzędu Miasta uzupełnienia decyzji jaką działalność prowadził. Zwrócił 
się do radnych o zmobilizowanie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Pan Dzieżyc 
oświadczył, że nie prowadził żadnej działalności podlegającej opodatkowaniu. 
 
Przewodniczący zwrócił się do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych o ostatecznie 
wyjaśnienie sprawy. 
 



4 
 

 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 222/15 zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia na terenie 
Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 
za – 25  przeciw – 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 223/15 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej, domach pomocy i społecznej i areszcie śledczym 
 
za – 26  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 224/15 
skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta 
 
za – 25  przeciw – 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 225/15 
skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
 
za – 26  przeciw – 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 226/15 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon 
opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 
 
za – 25  przeciw – 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
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Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 227/15 w sprawie 
nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Wielokwiatowa, 
ul. Skipperów) 
 
za – 26  przeciw – 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 228/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję lat 2016-2019 
 
za – 25  przeciw – 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
"Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej nieprawidłowości przy 
remoncie chodnika przy ul. Grzegorza z Sanoka.”. 
 
za – 24  przeciw – 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska 
o zdjęcie z porządku obrad, do czasu uzupełnienia braków formalno prawnych 
(uzasadnienia, skutków finansowych, opinii Prezydenta Miasta), projektu 
uchwały nr 221/15 zmieniającego uchwałę Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 24 marca 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 (inicjatywa obywatelska) 
 
za – 21  przeciw – 1  wstrzym. - 3 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad XI zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie Estudio Barozii/Veiga Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina. 
3. Zatwierdzenie protokołów z: 

− IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 16 czerwca 2015 r.  
− X zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 lipca 2015 r.  

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
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6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
− 226/15 – wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla 

rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, 
− 182/15 - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży, 
− 183/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 

nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

− 184/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 1a 
położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Szczecinie, 

− 188/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej, stanowiącej działkę 
nr ewid. 7/9 z obr. 4002 oraz nieruchomości gruntowych będących 
własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie 
ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej, stanowiących działki nr ewid. 7/15, 7/16 
z obr. 4002, 

− 189/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną 
Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/1, 6/3, 
6/6 i 6/11, 6/8 i 6/13 z obrębu 4018, 

− 190/15 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, 
objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, 
stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086, 

− 191/15 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, 
objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej 
działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz 
stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086, 

− 192/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 14, 14a 
sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników 
wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, 

− 193/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 29, 
31, 33, 35 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz 
współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, 

− 194/15 - zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

− 200/15 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” 
w Szczecinie, 

− 198/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne – 
Napierskiego 6c” w Szczecinie, 

− 199/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – 
Batalionów Chłopskich 86” w Szczecinie, 

− 201/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie, 

− 202/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Janickiego" w Szczecinie, 
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− 203/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli 
Krzekowo" w Szczecinie, 

− 204/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - 
Kadłubka" w Szczecinie, 

− 205/15 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” 
w Szczecinie, 

− 207/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie, 

− 206/15 - odmowy uwzględnienia wezwania do zaniechania naruszeń, 
− 197/15 - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, 

− 186/15 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie, 

− 187/15 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie, 

− 195/15 - zaliczenia ul. Małe Błonia, ul. Przepiórki, ul. Świergotki do kategorii 
dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 196/15 - zaliczenia ul. Wisławy Szymborskiej do kategorii drogi gminnej na 
terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 213/15 - zaliczenia dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 
kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 214/15 - pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania, 

− 215/15 - zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 
kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 216/15 - zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 
kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 218/15 - zmiany uchwały 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 (projekt Prezydenta Miasta), 

− 219/15 - zmiany uchwały 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 (projekt Komisji RM), 

− 208/15 - zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym 
rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 
w zakresie oświaty, 

− 209/15 - zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 
im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 44, 

− 210/15 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 
zadania w roku 2015, 

− 211/15 - zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, 
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− 212/15 - zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy 
Społecznej "Domu Kombatanta" im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. 
Kruczej 17 w Szczecinie, 

− 217/15 - skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie w zakresie umieszczenia osób przewlekle psychicznie 
chorych w domach pomocy społecznej, 

− 220/15 - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych, 

− 222/15 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto 
Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

− 223/15 – utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 
domach pomocy i społecznej i areszcie śledczym, 

− 224/15 – skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta, 
− 225/15 – skargi na bezczynność Prezydenta Miasta, 
− 227/15 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Wielokwiatowa, 

ul. Skipperów), 
− 228/15 - pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 

na kadencję lat 2016-2019. 
7. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej nieprawidłowości przy 

remoncie chodnika przy ul. Grzegorza z Sanoka. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Sprawozdanie z działalności: 

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

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
11. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
P. Bartnik - zgłosił zapytanie w sprawie budowy boiska przy LO Nr 4 w Szczecinie - 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
M. Jacyna-Witt – zgłosiła interpelację w sprawie przyjęcia przez Polskę emigrantów 
z Afryki - załącznik nr 9 do protokołu. 
 
T. Hinc – radny zwracając się do Prezydenta Miasta zapytał, kiedy ul. Energetyków 
przestanie być terenem budowy? Jednocześnie poinformował, że jest bardzo mile 
zaskoczony szybką reakcją służb miasta w związku z zapytaniem jakie złożył w lipcu 
w sprawie zdrojów wodnych w szkołach. Radny zapytał o harmonogram montażu 
tych zdrojów wodnych w szkołach, zwracając jednocześnie uwagę, że ten program 
może być realizowany w ramach promocji produktu jakim jest woda, z finansów 
jakie ZWiK rok rocznie na promocję wydaje.  
 
W. Dzikowski - zapytał, czy cała ulica Gdańska do Basenu Górniczego, gdzie nadal 
stoją słupki, czy tam będzie wykonywany jakiś zakres robót a jeżeli tak, to kiedy?  
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H. Jerzyk - zgłosił interpelację w sprawie podwyższenia dopuszczalnej szybkości na 
ul. Struga - załącznik nr 10 do protokołu 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
226/15 – wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin 

z dziećmi w wieku do lat 3 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 
 
M.M. Herczyńska - stwierdziła, że przedstawiony projekt jest bardzo dobry jednak 
zwróciła uwagę, że również rodziny z jednym dzieckiem starały się o to, żeby mogły 
posiadać kartę rodzinną. Niestety nie uzyskały takiej możliwości. Jednak w tym 
konkretnym projekcie rodzina z jednym dzieckiem powinna mieć szanse, szczególnie 
kiedy dochód na rodzinę jest niski. Jeżeli rodzina posiada dochód mniejszy niż 
1920 zł na osobę, to rodzinie 3 osobowej posiadającej dochód 6 tys. zł trudniej 
utrzymać się niż rodzinie 4 osobowej posiadającej dochód 8 tys. zł. Tym rodzinom 
biedniejszym z jednym dzieckiem powinniśmy pomóc. Radna nie zgodziła się z tym, 
żeby matka mająca jedno dziecko i jest bezrobotna, aby nie otrzymywała żadnej 
gratyfikacji.  
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – w imieniu klubu radnych PiS poinformował, że klub PiS poprze 
ten projekt uchwały, ponieważ jest to dobry projekt rozszerzający projekt, którego 
pomysłodawcami był klub PiS przyjazny rodzinie. W czerwcu 2015 roku NIK 
przygotował taki raport pt. "Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce". Radny 
odczytał fragment podsumowania wyników kontroli:  
"W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Państwo Polskie nie wypracowało całościowej 
i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie prowadzonych 
rozwiązaniach bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone 
ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów powiązanych z nimi działań. 
Brak jest również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu 
z ponoszonymi nakładami". Radny stwierdził, że w trakcie analizy raportu można 
jasno się przekonać, że Polska dzisiaj nie prowadzi żadnej polityki prorodzinnej. 
Jedynym miejscem gdzie taka polityka jest prowadzona są samorządny. Wśród 
samorządów wymienionych w raporcie NIK znajduje się informacja na temat polityki 
prowadzonej przez Szczecin i najpełniejsza polityka rodzinna wg danych na 2014 
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rok jest istotnie prowadzona w Szczecinie. Dzisiejszy projekt rozwija ją jeszcze 
bardziej. Obiekcje zgłaszane przez radnych, są obiekcjami osób, które nie potrafią 
zaakceptować tego, że w Szczecinie dzieje się coraz lepiej.  
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący klubu radnych PO stwierdził, iż należy się cieszyć, że 
Prezydentowi wraz z jego służbami udaje się realizować jak najlepiej pomysły, 
których oczekują mieszkańcy. Radny wyraził zadowolenie, że Prezydentowi Miasta 
wraz z Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej udało się wypracować taką formułę, 
która spowodowała takie zmiany w rządowych przepisach, aby można było 
uruchomić taką formę pomocy. Tą uchwałą Gmina Miasto Szczecin pomaga 
powrócić do pracy mamom. Ta różnorodność form, to kierunek, o którym 
wielokrotnie radni klubu PO rozmawiali z Prezydentem. Radny uznał, że jest to 
pierwszy krok i że jest możliwość poszerzania tego programu. Poinformował, że klub 
radnych PO poprze przedmiotowy projekt uchwały. 
 
M. Liktoras – w imieniu klubu radnych Bezpartyjni zapewniła, że ta inicjatywa jest 
popierana przez klub i dodała, że na pewno będzie wskazane rozszerzenie tego 
programu w przyszłości. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
M.M. Herczyńska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 226/15. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
P. Bartnik – ocenił ten projekt bardzo dobrze, ale w celu wyjaśnienia opinii 
publicznej zapytał, czy dzieci pochodzące ze związków żyjących w konkubinacie 
będą objęte tym programem? 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że tego typu sytuacji jest bardzo 
wiele i bardzo różnych. Prezydent zapewnił, że te dzieci także będą objęte 
programem i poinformował, że w uchwale poszczególne tego typu przypadki są 
opisane.  
 
M. Jacyna-Witt – uznała, że pomysł bonu opiekuńczego jest znakomity. Radna 
uznała, że nie należy tej uchwały podporządkowywać pod Szczecińską Kartę 
Rodzinną i objąć bonem także rodziny gdzie urodziło się jedno dziecko. Radna 
zgłosiła poprawkę do projektu, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta nie przyjął propozycji radnej Jacyny-Witt 
jako autopoprawki. Wyjaśnił, że najpierw należy ten system przetestować. Jeżeli 
zostanie objętych tym programem 500 rodzin, to w stosunku do 1000 miejsc 
w żłobkach zwiększy się o połowę pojemność tego systemu. Nie wykluczając 
modyfikacji w przyszłości jednak dzisiaj rekomenduje przyjęcie projektu 
w proponowanym kształcie. Przedstawił autopoprawkę, której brzmienie stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. Odnosząc się do wypowiedzi radnego P. Bartnika 
zwrócił uwagę, że w uchwale mówi się o rodzicach, dlatego też ich wzajemny 
stosunek formalny, czy są małżeństwem, czy też nie jest kwestią drugorzędną.  
 
M.M. Herczyńska – podziękowała radnej M. Jacynie-Witt jednak zwróciła uwagę, że 
podczas spotkania z Prezydentem ustalono, że jest to program pilotażowy i Pan 
Prezydent obiecał poszerzenie tego projektu także o rodziny z jednym dzieckiem.  
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję poprawki zgłoszonej przez 
radną M. Jacynę-Witt. 
 
za - 2  przeciw - 21  wstrzym. – 3 
 
W wyniku powyższego głosowania propozycja poprawki nie została przyjęta. 
 
J. Bródka – poprosiła o 15 minut przerwy w celu zwołania Komisji Inicjatyw 
Społecznych. 
 
Przewodniczący obrad A. Szałabawka ogłosił 15 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie: 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 182/15 z autopoprawką 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia 
świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 
Uchwała Nr XI/207/15 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

182/15 – przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 182/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu garaży. Uchwała Nr XI/208/15 stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

183/15 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na 

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 183/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych 
w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych. Uchwała Nr XI/209/15 stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

184/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 1a 
położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 184/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia 
gospodarczego oznaczonego nr 1a położonego w budynku przy ul. Adama 
Mickiewicza 24 w Szczecinie. Uchwała Nr XI/210/15 stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

188/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej, stanowiącej działkę nr 
ewid. 7/9 z obr. 4002 oraz nieruchomości gruntowych będących własnością 

Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Kniewskiej i ul. 
Lubczyńskiej, stanowiących działki nr ewid. 7/15, 7/16 z obr. 4002 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 188/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy 
ul. Kniewskiej, stanowiącej działkę nr ewid. 7/9 z obr. 4002 oraz nieruchomości 
gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie 
w rejonie ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej, stanowiących działki nr ewid. 7/15, 
7/16 z obr. 4002. Uchwała Nr XI/211/15 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

189/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną 

Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/1, 6/3, 
6/6 i 6/11, 6/8 i 6/13 z obrębu 4018 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 189/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych 
położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK 
MIELEC: stanowiących działki 6/1, 6/3, 6/6 i 6/11, 6/8 i 6/13 z obrębu 4018. 
Uchwała Nr XI/212/15 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

190/15 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, 

objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących 
działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 190/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą 
Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 
16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086. Uchwała Nr XI/213/15 stanowi załącznik nr 27 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

191/15 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, 
objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej 

działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej 
działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 191/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą 
Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 
4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 
4086. Uchwała Nr XI/214/15 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

192/15 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 14, 14a 

sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników 
wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 192/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej 
w Szczecinie przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 14, 14a sprzedawanej w drodze 
bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni 
mieszkaniowej i osób fizycznych. Uchwała Nr XI/215/15 stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

193/15 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 29, 

31, 33, 35 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz 
współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 193/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej 
położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 29, 31, 33, 35 sprzedawanej 
w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni 
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mieszkaniowej i osób fizycznych. Uchwała Nr XI/216/15 stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

200/15 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 200/15 
 
za – 24  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XI/217/15 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
198/15 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne – 

Napierskiego 6c” 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 198/15 
 
za – 25  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne – Napierskiego 6c” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XI/218/15 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

199/15 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – 
Batalionów Chłopskich 86” w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że w przypadku nieruchomości należących do Spółki 
Nieruchomości i Opłaty Lokalne, a akurat własnością tej spółki jest budynek stojący 
na terenie omawianego dzisiaj planu, nie ma zaufania do Gminy Miasto Szczecin, 
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Prezydenta Miasta i Biura Planowania Przestrzennego Miasta. W związku z tym 
zapytała, co dzieje się z likwidacją Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, której 
nieruchomości miały wrócić do Gminy Miasto Szczecin? Radna uznała, że dopiero 
wtedy należałoby procedować tego typu plany a nie w momencie kiedy Gmina nadal 
nie ma możliwości władania tymi nieruchomościami. Zapowiedziała, że na pewno 
zagłosuje przeciwko temu projektowi uchwały.  
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
wyjaśniła, że celem planu jest utrwalenie funkcji obsługi, czyli prowadzenia obiektu 
służby zdrowia. To czy będzie to prywatyzowane, czy nie, nie jest przedmiotem 
planowania przestrzennego. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 199/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Batalionów Chłopskich 86” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XI/219/15 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

194/15 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
G. Zielińska – wyraziła wdzięczność za przygotowanie wreszcie tego projektu 
uchwały. Pan Przybylski, który jest dzierżawcą i doskonale sobie radzi, 
wyremontował budynek, który był totalną ruiną i prowadzi tam restaurację.  
 
M. Jacyna-Witt – stwierdziła, że z jednej strony się cieszy, że Pan Prezydent doszedł 
do wniosku, że tę nieruchomość można poszerzyć o nieruchomości przyległe, o co 
zabiegała od 5 lat w swoich interpelacjach. Sama kawiarenka jest urocza 
i uzupełnia funkcje parkowe, czego brakuje w innych parkach. Radna zwróciła 
uwagę, że przyjmując plany zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta 
eliminuje możliwość powstawania tego typu kawiarenek przy parkach przez co, te 
parki w okresie zimowym są martwe. Radna zapytała, czy nie można 
proponowanego zapisu "za zgodą Prezydenta" zamienić na sformułowanie "za zgodą 
Rady Miasta"? 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
wyjaśnił, że przedstawiona procedura dotyczy sytuacji gdy ktoś już działa w danym 
miejscu, prowadzi określoną działalność i chce rozszerzyć jej zakres. Nie wiemy czy 
w przyszłości takich przypadków będzie 5 czy 17, ale na kanwie tych doświadczeń 
chcemy uprościć sposób postępowania, żeby bezpośrednio zainteresowany, 
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potencjalny dzierżawca nie musiał czekać kilku miesięcy od złożenia wniosku i żeby 
uniknąć sytuacji, że ktoś w ramach procedury przetargowej wejdzie w to miejsce. 
 
 
M. Jacyna-Witt – radna zapytała, dlaczego w związku z tym, przez 4 lat od kiedy 
właściciel Biancafe wystąpił o dzierżawę, Rada Miasta nie przyjęła uchwały 
umożliwiającej mu bezprzetargowe wydzierżawienie tego terenu? Radna uznała, że 
dla jednego przypadku tą uchwałą otwieramy furtkę do dalszych działań zamiast 
przyjąć uchwałę rozwiązującą problem konkretnego przypadku. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyjaśnił, że 4 lata temu 
nastąpiło wydzierżawienie dawnego obiektu gazowni. Natomiast wniosek dot. 
wydzierżawienia wiaty pojawił się około rok temu, kiedy dzierżawca zobaczył, że jego 
działalność się rozwija. 
 
M. Duklanowski – zapytał, na ile decyzja Rady Miasta opóźniałaby procedowanie 
określonych przypadków? Radny uznał, że proponowane rozwiązanie generuje 
powstawanie niejasności, może dawać podstawy aby niektórych traktować nieco 
lepiej, innych trochę gorzej a w niektórych przypadkach ogłoszenie w formie 
przetargu pod działalność komercyjną właśnie dzierżawę lub podnajem niewielkiego 
terenu. Wniosek tego konkretnego dzierżawcy nie pojawił się ani razu na komisji ani 
w formie uchwały i radny nie widzi powodu aby Rada Miasta rezygnowała ze swoich 
kompetencji.  
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
odnosząc się pytania, dlaczego na przykładzie jednostkowego wniosku proponowane 
jest przyjęcie określonych regulacji, które wg opinii radnych niosą ze sobą ryzyko 
pewnych nieprawidłowości, wyjaśnił, że ten przypadek traktowany jest jako 
obrazujący pewien mechanizm, który miał zostać uproszczony. Dyrektor zwrócił 
uwagę, że proponowany zapis będzie miał zastosowania tylko w przypadku kiedy 
tylko jeden podmiot wyrazi wolę najmu lub dzierżawy. Przepisy ust. 3 nie będą 
miały zastosowania jeżeli o oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę 
występuje więcej niż jeden podmiot.  
 
M. Jacyna-Witt – zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu do projektodawcy 
a jednocześnie zobowiązanie Prezydenta do przygotowania uchwały dotyczącej 
wniosku tego konkretnego dzierżawcy w sprawie możliwości poszerzenia dzierżawy 
terenu.  
 
W. Dzikowski – stwierdził, iż ma podobne obawy jak te, które zgłaszają radni 
a wyzbywanie się przez Radę Miasta swoich kompetencji uznał za naganne.  
 
M. Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta wycofał projekt uchwały nr 194/15 
i zapewnił, że zostanie przygotowany pod obrady Rady Miasta stosowny projekt 
uchwały dot. dzierżawy tej konkretnej nieruchomości. 
 
Zgodnie z § 21 ust.2 pkt 4 Regulaminu Rady Miasta wycofanie projektu uchwały 
przez projektodawcę w trakcie obrad nad tym projektem uchwały oznacza 
zakończenie inicjatywy uchwałodawczej. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
201/15 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – poinformował, że sprawa była omawiana na Komisji 
ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa i mimo tego, że opinia była pozytywna to jednak 
wzbudzała dość poważne kontrowersje. Po pierwsze, że projekt będzie w jakiś 
sposób zaspokajał potrzeby określone w raporcie Urzędu Marszałkowskiego, to 
równie dobrze można powiedzieć, że utrzymanie w tym miejscu zasobów leśnych, 
będzie również realizowało pewien określony program, choćby w kwestii 
podniesienia jakości powietrza i w ten sposób każdy projekt można na każdym 
kroku uzasadnić. Radny nie uważa tego uzasadnienia za trafione. 
Radny poinformował, że podczas obrad Komisji Budownictwa wyniknęło jasno, iż 
w zeszłym roku wniosek złożyła firma Espol (prywatna firma zajmująca się 
wznoszeniem budowli medycznych), po czym wniosek ten został wsparty przez 
dyrektora publicznego szpitala. Publiczne stanowisko, na publicznym terenie zatem 
jest to lobbowanie na rzecz pewnej prywatnej inwestycji na publicznym terenie. 
Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości uważa, że tego typu sytuacje nie są dobre 
i nie świadczą dobrze o wielu różnych sytuacjach. Ta potrzeba jest realizowana 
przez nowe domy pomocy społecznej na terenie Szczecina i będzie realizowana przez 
kolejne, które Gmina Miasto Szczecin wznosić będzie i żadne z nich nie będzie 
prywatną, komercyjną stacją taką jaka ma być w tym miejscu. 
 
Przewodniczący obrad opuścił salę obrad, a Przewodniczenie przejął Tomasz Hinc. 
 
W. Dzikowski – odnosząc się do wypowiedzi radnego Duklanowskiego stwierdził, że 
projekt nie budził żadnych kontrowersji na Komisji. Wątpliwości miał tylko radny 
Duklanowski, który wyraził to w głosowaniu i jako jedyny był przeciwny temu 
projektowi uchwały. 
 
M. Duklanowski – ad vocem stwierdził, że na Komisji przeciwko projektowi uchwały 
głosowały trzy osoby. 
 
Przewodniczący obrad powrócił na salę obrad. 
 
G. Zielińska – zdaniem radnej, patrząc pod kątem braku miejsc w Domach Pomocy 
Społecznej, nie należy zabierać możliwości stwarzania ich w niepublicznych DPS-
ach. Radna uważa, że jest to bardzo dobry pomysł. 
 
M.M. Herczyńska – radna uważa, że przedłożony projekt uchwały jest jak 
najbardziej zasadny. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 201/15 
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za – 14  przeciw - 7  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital 
Zdunowo 2” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/220/15 stanowi załącznik nr 42 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
202/15 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Pogodno - Janickiego" w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 202/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - 
Janickiego" w Szczecinie. Uchwała Nr XI/221/15 stanowi załącznik nr 44 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
203/15 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo" w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 203/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - 
Żołnierska - rejon pętli Krzekowo" w Szczecinie. Uchwała Nr XI/222/15 stanowi 
załącznik nr 46 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

204/15 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - 
Kadłubka" w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
M. Duklanowski - poruszył problem drogi, która ma się pojawić na terenie 
Targowiska Manhattan. Zdaniem radnego proponowany plan jest szkodliwy dla tego 
miejsca. Chciałby aby przystąpić do tego planu po przyjęciu nowej wersji Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Radny pyta, po co 
droga, która zniszczy kilkaset miejsc pracy? 
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
stwierdziła, że jest to droga przez fragment terenu, na którym znajduje się 
targowisko Manhattan. Plan zabezpiecza możliwość tymczasowego wykorzystania 
tego terenu do czasu zapotrzebowania na cele realizacji drogi. Plan ten rozwiązuje 
wiele innych problemów i mówi m.in. o tym, że nie będzie już tutaj możliwości 
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400m2. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 204/15 
 
za – 11  przeciw - 8  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Kadłubka" w Szczecinie. 
Uchwała Nr XI/223/15 stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

205/15 – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 205/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/224/15 stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
207/15 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pana Alberta 
Kuźmińskiego. 
 
Albert Kuźmiński – radca prawny poinformował, że reprezentuje interesy właścicieli 
klubu sportowego Multisport Club, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy 
ulicy Karpia. Stwierdził, że konsekwencją tego planu będzie utrata przez klub 
dostępu do wody i brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
U. Pańka – poinformowała, że Prezydent Miasta obiecał wybudowanie nad Regalicą 
domu kultury. 
 
W. Dzikowski - poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały. 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że Miasto chce aby 
działalność rekreacyjno-turystyczna była rozwijana i uważa, że spokojnie na tym 
terenie zmieści się i jedno i drugie. Myśli, że można pogodzić interesy obu stron. 
 
W. Dzikowski - stwierdził, że nie widzi żadnej kolizji, gdyż lodołamacz jest potrzebny 
zimą wtedy kiedy kra jest na rzekach, a w tym terminie nie pływają kajaki. Wtedy 
kiedy pływają kajaki, to lodołamacze stoją w bazie. Należy szukać takiego 
rozwiązania żeby obydwie funkcje łączyć. 
 
M. Duklanowski – stwierdził, że jeśli te funkcje można połączyć, to warto do tego 
planu przystąpić. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 207/15 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - 
Szlamowa” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/225/15 stanowi załącznik nr 52 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

206/15 – odmowy uwzględnienia wezwania do zaniechania naruszeń 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
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A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 206/15 
 
za – 13  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do zaniechania naruszeń. Uchwała Nr XI/226/15 stanowi 
załącznik nr 54 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
197/15 – przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budżetu 
i Finansów oraz Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 197/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała Nr XI/227/15 stanowi załącznik 
nr 56 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

186/15 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Budżetu 
i Finansów oraz Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 186/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 



23 
 

Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała Nr XI/228/15 stanowi 
załącznik nr 58 do protokołu. 
 
U. Pańka – zapytała, czy projekt uchwały nr 225/15 opiniowała rada osiedla? 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że zostanie to sprawdzone po 
sesji. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

187/15 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 187/15 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała 
Nr XI/229/15 stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
195/15 – zaliczenia ul. Małe Błonia, ul. Przepiórki, ul. Świergotki do kategorii 

dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 195/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia ul. Małe 
Błonia, ul. Przepiórki, ul. Świergotki do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy 
Miasto Szczecin. Uchwała Nr XI/230/15 stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

196/15 – zaliczenia ul. Wisławy Szymborskiej do kategorii drogi gminnej na 
terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 196/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia 
ul. Wisławy Szymborskiej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Miasto 
Szczecin. Uchwała Nr XI/231/15 stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

213/15 – zaliczenia dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 
kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 213/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg 
na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii dróg gminnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XI/232/15 stanowi 
załącznik nr 66 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

214/15 – pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 214/15 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia ulicy 
kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. Uchwała 
Nr XI/233/15 stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

215/15 – zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 
kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 215/15 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi na 
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej 
na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XI/234/15 stanowi załącznik nr 70 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

216/15 – zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 
kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 216/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi na 
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na 
terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XI/235/15 stanowi załącznik nr 72 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

218/15 – zmiany uchwały 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 (projekt Prezydenta Miasta) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 218/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
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. Uchwała 
Nr XI/236/15 stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

219/15 – zmiany uchwały 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 (projekt Komisji RM) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 219/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
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. Uchwała 
Nr XI/237/15 stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
208/15 – zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym 
rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 

w zakresie oświaty 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Budżetu 
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 208/15 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe 
jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty. Uchwała 
Nr XI/238/15 stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

209/15 – zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 im. 
Maksymiliana Golisza w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 44 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 79 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 209/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy 
publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, 
ul. Cyryla i Metodego 44. Uchwała Nr XI/239/15 stanowi załącznik nr 80 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

210/15 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 

zadania w roku 2015 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Zdrowia 
i Pomocy Społecznej oraz Komisja ds. Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 210/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań 
dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015. Uchwała 
Nr XI/240/15 stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

211/15 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 83 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Zdrowia 
i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 211/15 
 
za – 15  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Uchwała 
Nr XI/241/15 stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

212/15 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy 
Społecznej "Domu Kombatanta" im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 

17 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 85 do protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja ds. Zdrowia 
i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 212/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" 
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im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. Uchwała 
Nr XI/242/15 stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

217/15 – skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie w zakresie umieszczenia osób przewlekle psychicznie 

chorych w domach pomocy społecznej 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Joanna Martyniuk – radca 
prawny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 87 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 217/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi na działalność 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie 
umieszczenia osób przewlekle psychicznie chorych w domach pomocy społecznej. 
Uchwała Nr XI/243/15 stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

220/15 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 89 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 220/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych. Uchwała Nr XI/244/15 stanowi załącznik nr 90 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

222/15 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto 
Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Bartczak – Dyrektor Biura Rady Miasta wprowadzając autopoprawkę (projekt 
z nieniesionymi autopoprawkami stanowi załącznik nr 91a do protokołu). Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 222/15 
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za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Uchwała Nr XI/245/15 stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

223/15 – utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 
domach pomocy społecznej i areszcie śledczym 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 223/15 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie 
śledczym. Uchwała Nr XI/246/15 stanowi załącznik nr 94 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

224/15 – skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Joanna Martyniuk – radca 
prawny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 95 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 224/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi na sposób 
załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XI/247/15 stanowi 
załącznik nr 96 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

225/15 – skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Joanna Martyniuk – radca 
prawny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 97 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 225/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta. Uchwała Nr XI/248/15 stanowi załącznik nr 98 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

227/15 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie  
(ul. Wielokwiatowa, ul. Skipperów) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 99 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 227/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw 
urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Wielokwiatowa, ul. Skipperów). Uchwała 
Nr XI/249/15 stanowi załącznik nr 100 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
228/15 – pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 

na kadencję lat 2016-2019 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Bartczak – Dyrektor Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik 
nr 101 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 228/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pozostawienia bez 
dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję lat 2016-2019. 
Uchwała Nr XI/250/15 stanowi załącznik nr 102 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 

7. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej nieprawidłowości 
przy remoncie chodnika przy ul. Grzegorza z Sanoka. 

 
Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej nieprawidłowości przy 
remoncie chodnika przy ul. Grzegorza z Sanoka stanowi załącznik nr 103 do 
protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
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Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad: 
 

9. Sprawozdanie z działalności: 
 

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 
stanowi załącznik nr 104 do protokołu. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 

- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 105 do 
protokołu. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad: 
 

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad: 
 

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

Przewodniczący obrad 
 

Artur Szałabawka 
 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 
Edyta Sowińska 
 
 


