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Protokół  Nr  III/N/22 
z  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  09  marca  2022  r. 
(z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 09 marca 2022 r.: 
- godz. 11.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 12.52 
 
 
W dniu 09 marca 2022 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 

1. Robert Stankiewicz 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i jego zastępcy, 
- Dyrektorzy Urzędu Miejskiego, 
- przewodniczący rad osiedlowych, 
- zaproszeni goście 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała na III nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, Konsula Honorowego 
Ukrainy, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków 
zawodowych, mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodnicząca obrad stwierdziła, że jest obecnych 30 radnych, zatem 
obrady Rady będą prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera 
III nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad przedstawiła zebranym porządek obrad 
(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad oświadczyła, że porządek obrad 
III nadzwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Szczecin. 
3. Wystąpienie Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 39/22 - przyjęcia stanowiska dotyczącego solidarności z mieszkańcami 
Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej, 
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− 40/22 - zerwania współpracy z miastem Murmańsk w Federacji Rosyjskiej, 
− 41/22 - wyrażenia stanowiska aprobującego Program Wsparcia Szczecin 

Ukrainie, 
− 42/22 - 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. 

5. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 

2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Szczecin. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin – Dziękuję za zwołanie tej sesji na moją 
prośbę. Myślę, że wszyscy mamy świadomość w jakiej sytuacji znajdujemy się od 
24 lutego br., od tego bezprecedensowego ataku Rosyjskiej Federacji na niepodległe 
państwo ukraińskie. Widzimy, że ta sytuacja jest absolutnie niezwykła. Ta sytuacja 
zaskoczyła nas, bo wydawało się, że architektura bezpieczeństwa w Europie jest tak 
skonstruowana, iż do takiego zbrodniczego ataku dojść nie powinno. Jak widzimy 
nie wszystko jest nam dane raz na zawsze, także bezpieczeństwo, także 
suwerenność i poczucie, że żyjemy w Europie, która jest od czasu II wojny światowej 
wolna od wielkich konfliktów. To przeświadczenie niestety odchodzi już do lamusa. 
Atak Rosji spowodował, że naprawdę wszystko będzie wyglądało inaczej. Widzimy 
wielką tragedię narodu ukraińskiego, cierpienie ludzi, ataki na obiekty cywilne, na 
konwoje humanitarne, na osoby, które chcą się ewakuować. Widzimy cierpienie 
dzieci, osób, które w różny sposób ponoszą skutki tej agresji. Widzimy też wspaniałą 
postawę ukraińskiej armii, widzimy wspaniałą postawę tych wszystkich cywili, 
którzy czasem po prostu zastępują drogę rosyjskim czołgom, i w ten sposób stawiają 
opór tej agresji. Oczywiście cieszymy się z tego, że ta tragiczna sytuacja dla Ukrainy 
wyzwoliła szereg działań, także ze strony Europy. Widzimy, że Unia Europejska 
i NATO zajmują w tej sprawie bardzo stanowcze stanowisko i myślę, że jest to z całą 
pewnością krok w dobrym kierunku. Widzimy też wspaniałą postawę Polaków, 
szczecinian, mieszkańców naszego miasta, którzy właściwie w każdym zakątku 
kraju chcą nieść pomoc, chcą wesprzeć naród ukraiński w tej walce, chcą też pomóc 
w opiece nad tymi, którzy do naszego kraju przybywają w obawie przed wojną. Za tą 
postawę chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Chcę też powiedzieć, 
że czeka nas jeszcze długa droga. Jest ze mną Pan Konsul Henryk Kołodziej, 
rozmawiamy o tym wszystkim lokalnie, bo musimy się przygotować do tego aby 
Szczecin w sposób odpowiedni mógł przygotować cały pakiet instrumentów, który 
będzie osoby przyjeżdzające do Szczecina wspierał. Stąd też nasze działania 
w ostatnim czasie, stąd też ta sesja, która jest jednym z pierwszych elementów 
naszego programu pomocy Szczecin – Ukrainie. Wiemy, że miejsce do spania, ciepły 
posiłek, ta bezpośrednia opieka po przyjeździe do Szczecina, to jest ten pierwszy 
element naszego działania. W tym zakresie współpracujemy także ze służbami 
Wojewody Zachodniopomorskiego. Wiemy, że skala jest ogromna, liczymy, że do 
Polski już ponad 1.200.000 osób przyjechało, a to oznacza, że będziemy z tymi 
kwestiami musieli się borykać przez długi okres czasu i będziemy musieli szukać 
rozwiązań długofalowych. Stąd też nasze decyzje, żeby przygotować taki program 
wsparcia dla Ukrainy. W dniu dzisiejszym otworzyliśmy specjalny punkt pomocy, 
który mieści się w obiekcie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, tam będziemy starali 
się udzielić wszelkich niezbędnych informacji osobom, które będą chciały z tego 
skorzystać, które znajdują się w Szczecinie, a pochodzą z Ukrainy. To wsparcie 
będzie dotyczyło opieki społecznej, szeroko pojętej, i różnych programów, które będą 
do wykorzystania, są przygotowywane również w pakiecie ustawowym, w tej chwili 
rozpatrywanym przez polski Parlament. Tam też chcemy udzielać informacji 
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w zakresie edukacji, ponieważ szykujemy cały pakiet działań z zabezpieczeniem 
potrzeb dzieci, które tutaj przyjeżdżają. Wiemy, że przyjeżdżają głównie kobiety 
z dziećmi, osoby starsze, osoby z różnymi potrzebami, i ta edukacja jest jedną 
z podstawowych potrzeb, które będziemy się starali w sposób kompleksowy, na 
różnych poziomach tej edukacji zabezpieczyć. Będziemy mieli tam moduł związany 
z zatrudnieniem, z pracą, ponieważ wiemy, że wiele osób jest otwartych na pracę, 
chce pracować w Szczecinie, chce podjąć to zatrudnienie. Zbieramy też informacje 
od przedsiębiorców, którzy są gotowi takie osoby zatrudnić. Mam nadzieję, że 
w przeciągu najbliższych paru dni, kiedy sytuacja co do przepisów w sprawie 
zatrudnienia wyjaśni się, będziemy mogli w tym pomagać. W tym ośrodku także jest 
biuro Pana Konsula, który będzie udzielał porad konsularnych wszystkim tym, 
którzy będą tego potrzebowali. Nasz punkt nie jest nastwiony tylko na tych, którzy 
objęci są instytucjonalną pomocą ze stron państwa polskiego, ale na wszystkich, 
którzy przyjechali do Szczecina, także przebywają w mieszkaniach prywatnych, 
u swoich rodzin, najbliższych, znajomych. Wiemy, że ta skala jest bardzo duża, 
myślę że w tej chwili w Szczecinie przebywa dodatkowo, oprócz tych osób, które już 
z Ukrainy funkcjonowały w Szczecinie, ponad 20 tys. osób. Nasza oferta będzie 
właśnie skierowana do nich. Dziś mamy pierwszy projekt uchwały w sprawie 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej, to jest element całej szerszej 
układanki, która będzie składała się właśnie z pomocy społecznej i z różnego 
rodzaju elementów, które mam nadzieje pozwolą tym osobom, z pozycji uchodźcy, 
osoby która ucieka przed wojną, stać się po prostu mieszkańcami Szczecina, którzy 
korzystają z dobrodziejstw naszego miasta z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli 
wyrażają taką wolę, będą uczestniczyć w rynku pracy i będą mogli normalnie 
funkcjonować. Ważnym elementem będzie też element związany z zabezpieczeniem 
potrzeb mieszkaniowych. Wiemy, że Rząd przygotował program wsparcia 
finansowego, którzy przyjmą w swoich domach osoby z Ukrainy. My także będziemy 
aktywnie w tym projekcie uczestniczyli, ponieważ widzimy w nim dużą szansę na 
godne warunki do funkcjonowania tych osób w dłuższej perspektywie czasu. To co 
dzisiaj oferuje Wojewoda, to co my oferujemy, to są środki tymczasowe i wiemy, 
że z czasem będą one musiały przekształcać się w te formy wsparcia szerszego. 
Dziękujemy też za współpracę organizacjom pozarządowym i naszym instytucjom, 
bo rzeczywiście 24 lutego br., to była ta data, która wyzwoliła wiele dobrych emocji. 
Mnóstwo organizacji pozarządowych od Związku Ukraińców począwszy oraz inne 
stowarzyszenia, choćby Dom Kultury Słowianin, który wspiera na dworcu PKP 
w Szczecinie, wszystkich tych, którzy przyjeżdżają, ciepłym posiłkiem. To są 
wszystkie te wspaniałe reakcje, działania. Wiadomo, że 24, 25 lutego br. nie byliśmy 
organizacyjnie przygotowani na taki napływ uchodźców, ale właśnie ten zryw serca, 
ta postawa wielu szczecinian budzi te pozytywne emocje, pokazuje, że jesteśmy w to 
wszyscy bardzo zaangażowani i myślę, że to zaangażowanie będzie trwało przez 
dłuższy czas, bo musimy się tutaj szykować nie na krótki bieg, ale maraton, i myślę 
że wszyscy mamy tego świadomość. Liczymy też i życzymy naszym braciom 
Ukraińcom i Ukrainkom, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej, aby te 
działania zostały w pierwszej kolejności przerwane, a potem, żeby dyplomatycznie 
udało się przywrócić spokój, prawowite granice Ukrainy i możliwość odbudowy 
kraju, który jest systemowo niszczony. Myślę, że Polska i Polacy, cała Unia 
Europejska, będziemy to wspierali. Już dziś wiemy, że naród ukraiński zasłużył na 
to, żeby być w Unii Europejskiej aby być wartościowym członkiem, wartościowym 
narodem wspólnoty europejskiej. Ukraina patrzy na Europę i naszym obowiązkiem 
jest tej pomocy Ukrainie udzielić. Tym wszystkim, którzy w tym działaniu pomagają 
bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec chciałbym prosić byśmy minutą ciszy uczcili 
pamięć tych wszystkich, którzy w tych działaniach wojennych polegli. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Wystąpienie Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie. 
 
Henryk Kołodziej - Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie – Pan Prezydent, 
problem z którego powodu tutaj dzisiaj jestem, a jest to dla mnie bardzo wielki 
zaszczyt uczestniczyć w posiedzeniu Rady Miasta, swojego miasta, przedstawił to 
tak dobrze, że ja ze swojej strony, kolejny raz i to będę powtarzał chyba jeszcze 
długie miesiące, że cały świat od Australii po Amerykę, Nowy Jork, Chicago, 
Kanadę, Toronto, także Tokio, wszyscy podziwiają Polaków. Ja żyjąc tutaj już 70 rok 
w istocie rzeczy nie wiem, czy modlitwa by wystarczyła, za to co się dzieje, a ja widzę 
to na miejscu, ze strony Polek i Polaków, jeżeli chodzi o traktowanie Ukraińców. Ja 
się tutaj nie wyrażam na temat bohaterstwa, bo jestem członkiem tego narodu. 
Francuzi ani Niemcy nie przyjdą za nas się bić wobec tego robią to co mogą. Do 
Polski ciągną Ukraińcy przez wszystkie państwa: Węgry, Słowację przyjeżdżają tutaj, 
nawet przez Berlin, bo tam samolotami przylatują, tylko dlatego, że wszyscy na 
świecie mówią, że Polacy są bardzo przychylnie nastawieni. Taka forma pomocy, 
jaka dotychczas powstała, zabezpieczyła wszystkich Ukraińców, którzy przyjechali 
tutaj. Nikt nie jest głodny ani bez dachu nad głową. Nie jest to tylko instytucjonalne 
zabezpieczenie bytu tutaj Ukrainek i Ukraińców, ale serdeczne, chrześcijańskie 
i bardzo humanitarne i za to Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję jeszcze za 
wszystko co będzie. Jeszcze jak dwa dni temu mówiłem, że to nie jest bieg na 100 
metrów tylko maraton, to niektórzy Polacy nawet dość zdecydowanie zwracali mi 
uwagę: „Niech Pan tak do nich nie mówi”. Tak, to będzie maraton, to się nie da na 
krótką metę załatwić sprawy. Daj Boże żeby tak nie było. Patrząc na różnicę 
podejścia polityków polskich, społeczeństwa, samorządu, ale także Episkopatu, 
księży, biskupów, odwrotnie niż u moskiewskiego patriarchy, który uważa, że to 
słusznie mordują ukraińskie dzieci, to co tu dużo mówić wyróżniamy się w skali 
Europy i Państwo jesteście tego reprezentantem i za to serdecznie Państwu dziękuję. 
Dziękuję za zaproszenie i nie obiecuję, że nie będę przychodził z problemami. Będę 
przychodzić. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Dziękuję Panie Konsulu, zawsze będzie pan 
mile witany. 
 
M. Pawlicki – Przewodniczący Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość – Poruszę 
kilka kwestii. Chciałbym podziękować z tego miejsca również wolontariuszom. Jest 
ogromny zryw, jest ogromna chęć do niesienia pomocy szczecinian i wszystkich 
naszych rodaków. To bardzo cieszy. Wszystkie ręce na pokład. Wszyscy rzucili się 
do niesienia pomocy, to jest pokrzepiające. Ja chciałbym wspomnieć o heroizmie 
jaki widać z każdej strony, bo to każdego z nas blisko dotyczy. To jest na 
wyciągnięcie ręki. Często osoby ciężko pracujące na terenie Polski, pochodzące 
z Ukrainy, rezygnują z tego wygodnego życia, gdzie mają tutaj pracę, mają 
ustabilizowane życie, mają ciepło, mają domy, mieszkania, mają swoje rodziny 
często z dziećmi, wyjeżdżają, organizują się w kilka osób, i jadą bronić swojej 
ojczyzny. To jest bardzo pokrzepiające. To wyjątkowo na mnie działa pozytywnie i to 
jeszcze bardziej zobowiązuje do niesienia pomocy. Chciałbym podziękować przede 
wszystkim koordynatorowi z ramienia Rządu, Panu Wojewodzie Boguckiemu, który 
koordynuje na terenie województwa, na terenie Szczecina. Codziennie coś się dzieje, 
są liczne spotkania organizowane, na które zapraszany jest nasz Prezydent Miasta 
Szczecina i oczywiście Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz. Bardzo cieszy, że 
tak jak na ostatniej konferencji w Urzędzie Miasta, ramię w ramie, ponad 
podziałami politycznymi ogłaszaliśmy te dobre rzeczy, tą pomoc, której możemy 
udzielić i udzielamy licznie. Cieszę się również, że jako Klub radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, drugi co do wielkości w Radzie Miasta, również ten mały wkład, 
tą cegiełkę w postaci pomysłu, inicjatywy ulg w poruszaniu się komunikacją 
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miejską, wnieśliśmy. To jest bardzo pokrzepiające również. Nie wiem kto jest 
autorem, bo to pięć minut przed sesją trafiło. Również zwolnienia z opłat za 
przedszkole. Po tym jak kilka dni temu była konferencja, niektórzy radni rządzącego 
klubu również przedstawili ten pomysł, ale nie prześcigajmy się, nie bądźmy 
małostkowi. Pracujemy wspólnie. Taka pomoc, może to trochę kontrowersyjne, jak 
podświetlanie Filharmonii, czy nawiązywanie porozumień z miastami w Ukrainie, 
gdzie spadają bomby, giną ludzie. Na pewno po wojnie, która mam nadzieje skończy 
się jak najszybciej, będzie czas na to żeby nawiązać współpracę z miastami 
ukraińskimi, żeby zacieśnić tą współpracę. Oczywiście w międzyczasie większość 
samorządów zrezygnowało ze współpracy z miastami na terenie Rosji, to jest 
również pokrzepiające, to jest taki sygnał. Mam prośbę do Przewodniczącej Rady 
Renaty Łażewskiej. Często rozmawiam na temat tego co się dzieje i jak można 
pomóc z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim. Jest prośba aby te 
uchwały zwalniające z opłat w komunikacji miejskiej i opłat za przedszkole 
przekazać bez zbędnej zwłoki, bo one często w ostatni dzień albo w przeddzień 
pojawiają. Pani Przewodnicząca prosiłbym, jest to nasza prośba jako środowiska 
politycznego, żeby to dzisiaj Pani podpisała i wysłała po to, żeby Wojewoda mógł to 
uczynić jako akt prawa miejscowego. Ze strony Wojewody jest deklaracja, że będzie 
to uczynione w trybie ekspresowym, dlatego prosiłbym nawet dzisiaj żeby Pani to 
podpisała, żeby wysłać do Wojewody i żeby to jak najszybciej obowiązywało. 
Dzwonią do mnie również z Urzędu Wojewódzkiego osoby pytać się czy ta ulga już 
funkcjonuje. Nie funkcjonuje dopóki nie stanie się aktem prawa miejscowego, 
dlatego prośba jest żeby jak najszybciej. Wojewoda zadeklarował pełną współpracę 
i zadeklarował, że oczywiście zrobi to w trybie ekspresowym. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Wszystkie uchwały ze wszystkich sesji Rady 
Miasta podpisuję w dniu kolejnym i od razu je składamy. Później jest to kwestia 
służb Pana Wojewody kiedy one wchodzą w życie. Z naszej strony nigdy tu nie było 
jakiegoś hamowania, ale rozumiem tę intencję i tą uwagę jak najbardziej. 
 
M. Pawlicki - Pani Przewodnicząca, te uchwały po podpisaniu widocznie 
w sekretariacie długo zalegają, bo trafiają w ostatnim dniu. Proszę to sprawdzić. To 
jest informacja z Urzędu Wojewódzkiego. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Nie. Ja tu dementuję. Wysyłamy bardzo 
szybko, bo to jest w naszym interesie. 
 
M. Pawlicki - Cieszę się, że współpraca między Urzędem Miasta a Urzędem 
Wojewódzkim jest dobra i mam nadzieję, że to Państwo wyjaśnicie. Ponieważ nie ma 
dzisiaj w porządku obrad interpelacji, ale ja w formie interpelacji zgłoszę taki 
pomysł dotyczący również dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Powiem w 
skrócie: Miasto zaoferowało ostatnio do sprzedaży nieruchomość gruntową, to jest 
schron, na ul. Starzyńskiego, działka 3/15. Pod wskazaną działką znajduje się 
schron, który jest funkcjonalny cały czas. Jest utrzymywany i zabezpieczany przez 
Miasto. W związku z tymi okolicznościami, które są, Miasto powinno, według nas, 
rozważyć odstąpienie od sprzedaży wymienionej działki, bo nie można przewidzieć 
jaka przyszłość nas czeka w kwestii bezpieczeństwa, i to dotyczącym mieszkańców 
Ukrainy, którzy do nas przyjechali, ale również nas. Mieszkańcy Szczecina chcieliby 
wiedzieć w obliczu zagrożenia, agresji, gdzie w jakich miejscach mogli by się 
schować. Złożę to w formie interpelacji i pan Prezydent będzie miał szansę 
odpowiedzieć na to. Z naszej strony to wszystko. 
 
M. Żylik - Przewodniczący Klubu radnych Koalicji Samorządowej Szczecin – 
Chciałbym żeby to wybrzmiało ostro, że w imieniu naszego Klubu Koalicji 
Samorządowej i mam nadzieję wszystkich Nas jak tutaj jesteśmy: Jesteśmy przeciw 
brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, jesteśmy przeciw śmierci i cierpieniu niewinnych 
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ludzi, jesteśmy przeciw naruszeniu suwerenności państwa ukraińskiego, jesteśmy 
przeciw ohydnej propagandzie państwa rosyjskiego, jesteśmy przeciw łzom 
niewinnych dzieci i kobiet, jesteśmy przeciw niszczeniu infrastruktury miast i wsi 
państwa ukraińskiego, jesteśmy przeciw łamaniu przez Rosję umów i konwencji 
międzynarodowych, jesteśmy przeciw łamaniu praw człowieka. Patrząc na to 
stanowisko, które będziemy dzisiaj głosować chciałbym, żebyśmy je przyjęli 
jednomyślnie, przez aklamację, bez głosowania. Chciałbym też bardzo podziękować 
wszystkim wolontariuszom, ludziom w Polsce i mieszkańcom Szczecina za pomoc, 
którą niosą uchodźcom z Ukrainy. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Niestety musi się odbyć głosowanie Panie 
Przewodniczący tak mamy w Regulaminie. 
 
Ł. Tyszler - Przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska – Za chwilę 
przyjmiemy stanowisko. Mirek Żylik przed chwilą mówił bardzo dobrze i dużo 
przeciwko czemu jesteśmy. Nie będę powtarzał. Jesteśmy też tu i teraz po to, żeby 
zorganizować sprawną pomoc naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy, którzy 
cierpią z powodu barbarzyńskiego, niezrozumiałego ataku na niewinny naród, który 
niczym sobie nie zasłużył aby ginęli nieuzbrojeni: kobiety, dzieci i osoby starsze. Nie 
pojmujemy tak naprawdę tej nienawistnej wojny, którą rozpętał szalony człowiek, 
który jest zbrodniarzem wojennym. Historia dzieje się na naszych oczach. Chyba 
wszyscy jak tutaj jesteśmy nie chcieliśmy nigdy, abyśmy my ani nasze dzieci 
doświadczyły tragedii wojny. Teraz tak się dzieje. Nasze dzieci spotykają się 
z dziećmi z Ukrainy, które już teraz trafiają do szkół, do przedszkoli, które 
opowiadają niejednokrotnie o swoich traumach, o swoich przeżyciach. Dzieci mają 
trochę inne podejście do tego i potrafią o tym mówić dużo łatwiej niż osoby starsze. 
Potrzebują oczywiście wsparcia i pomocy. Nasze dzieci, na co dzień teraz, stykają się 
z wiadomościami, informacjami, tłumaczymy im to na co dzień. Sami przeżywamy 
to bardzo mocno, wiem bo rozmawiałem z wieloma z Was, że rzadko jesteście 
w stanie wytrzymać emocje i że potraficie płakać patrząc na to co widzicie. To 
ludzkie i naturalne, wydaje mi się, że jest to zrozumiałe. Ja dzisiaj miałem okazję 
rozmawiać z dwoma paniami z Ukrainy, które szukają pracy, którym wiem że 
wszyscy pomagacie. Spotykacie się na Dworcu, czy pomagacie im w zorganizowaniu 
mieszkania, zorganizowaniu pracy. To nas łączy i to nas jednoczy, to jest nasza 
cecha narodowa. Mam nadzieję, że nie przyniesiemy sobie wstydu. Jestem dumny 
z tych, którzy pomagają, jestem wdzięczny tym którzy bronią i jak najbardziej pełen 
serca i chęci pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękuje bardzo jeszcze raz 
wszystkim Ukraińcom, którzy teraz podejmują to wyzwanie i walczą za nas. Za 
mnie, za moje dzieci, za nasz kraj, za Europę sprzeciwiając się najeźdźcy, którego 
apetyt, jak wszyscy wiemy, jest ogromy. Chwała Ukrainie. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin – Sytuacja jest rzeczywiście 
niezwykle dynamiczna i widzimy to także na ulicach Szczecina, może najbardziej na 
dworcu Szczecin Główny, gdzie pociągi przywożą co chwilę setki kolejnych 
uchodźców z Ukrainy. Próbujemy się organizować, mówił o tym Pan Prezydent. Ja 
może powiem jeszcze, że właśnie ukonstytuował się taki zespół z osób 
oddelegowanych dobrowolnie z instytucji kultury, które będą tworzyły zespół 
ds. zakwaterowania dla Ukraińców, zupełnie niezależnie od oficjalnego toru, który 
realizuje Wojewoda. Wiemy, że musi obowiązywać zasada „wszystkie ręce na 
pokład”. W tej chwili poprosiłem o głos po to, żeby poprosić o wprowadzenie do 
porządku obrad uchwały dotyczącej przedszkoli. Przed chwilą jeszcze 
weryfikowałem tę informację, mamy już zgłoszonych około 200 dzieci do systemu 
szkolnego szeroko rozumianego w mieście i ta liczba bardzo gwałtownie rośnie, bo 
jeszcze wczoraj to była setka. Widzimy więc skalę wyzwania, które stoi przed nami. 
Uchwała dotyczy zwolnienia z opłat do końca tego roku szkolnego rodziców jeżeli nie 
mają miejsca pracy. Zazwyczaj są same kobiety, które przyjechały tutaj z dziećmi. 
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Bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały. Jeżeli 
będą pytania dotyczące szczegółów, to już przy uchwalaniu tej pozycji będziemy 
oczywiście na nie odpowiadać. 
 
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek Krzysztofa Soski Zastępcy 
Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
nr 60/22 zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych 
przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego 
 
za - 29  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

39/22 - przyjęcia stanowiska dotyczącego solidarności z mieszkańcami 
Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 39/22 
 
za – 30  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji 
Rosyjskiej. Uchwała Nr III/N/1020/22 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

40/22 - zerwania współpracy z miastem Murmańsk w Federacji Rosyjskiej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 40/22 
 
za – 30  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zerwania współpracy 
z miastem Murmańsk w Federacji Rosyjskiej. Uchwała Nr III/N/1021/22 stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

41/22 - wyrażenia stanowiska aprobującego Program Wsparcia Szczecin 
Ukrainie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
P. Słowik – Chciałbym dopytać o zapisy załącznika do projektu uchwały dotyczące 
pomocy dla dzieci, konkretnie żłobków. Ten zapis mówi o pomocy na kilka dni więc 
jest to niedoprecyzowane i pytanie czy ta pomoc jest na kilka dni czy jest to jednak 
zapewnienie stałej opieki dla dzieci żłobkowych. Szkoda, że na dzisiejszej sesji nie 
ma Pana Wojewody Zachodniopomorskiego, bo dużo odpowiedzialności spoczywa na 
działaniach Wojewody i na pomocy wolontariuszy, którzy w tej chwili najwięcej 
dźwigają na swoich barkach. Na dworcu PKP po godzinie 21-22 nie ma czynnej 
żadnej kasy. Zwracam się z apelem do przedstawiciela PiS-u o przekazanie do 
Wojewody żeby przynajmniej jedna kasa była czynna całą dobę, ponieważ ludzie 
szukają drogi dalej nie tylko po Polsce, tylko po całej Europie. Wolontariusze nie są 
w stanie wskazać im dróg jak się przedostać dalej do innych miast i krajów. Tu jest 
potrzebna pomoc po stronie kasowej i obsługi PKP i dworca. Apeluję o kwestię 
tłumaczy, o czym mówią wolontariusze, w tej chwili nie tylko na dworcu, ale i w hali 
na Sowińskiego brakuje wolontariuszy jeśli chodzi o tłumaczy. Jest często tak, że na 
zmianie porannej kiedy dużo się dzieje jest jeden albo dwóch tłumaczy, a potrzeba 
przynajmniej 5–6. Tu apel o wszelkie próby znalezienia tego wsparcia wśród osób, 
które mogą tłumaczyć z języka ukraińskiego i pomagać, bo jest to pomoc w tej 
chwili najważniejsza. Jeśli chodzi o halę na Sowińskiego, to dotarły do mnie 
informacje, że duża liczba uchodźców przyjeżdża w nocy. Dzisiaj w nocy miała być 
grupa 100 osób, a na hali na Sowińskiego jest wtedy jedna osoba, która pilnuje tego 
wszystkiego więc apel o zwiększenie służb porządkowych, które w tym czasie są w 
tych okolicach. I ostatnie o co proszą wolontariusze, to próba zebrania informacji 
kiedy przylatują samoloty, kiedy zabierani są ludzie z lotniska na dworzec żeby 
informować ile tych osób jedzie, bo takiej informacji w tej chwili nie ma, a 
ułatwiłoby to pracę wolontariuszom na dworcu. Dziękuję wszystkim służbom 
Miasta, które do tej pory reagowały i pomagają. 
 
M. Pawlicki – ad vocem – Wszystko zorganizowane pod skrzydłami Wojewody 
Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego funkcjonuje bardzo dobrze. Tutaj są 
próby politycznych gier, a to nie jest miejsce i nie jest czas żeby Koalicja 
Obywatelska próbowała nas skłócać. Tu trzeba wspólnie działać, trzeba wspólnie 
podejmować uchwały, trzeba chwalić, ale trzeba też uważać na słowa. Pracujmy 
merytorycznie, a nie politykujmy. 
 
E. Łongiewska-Wijas – Również jestem w bezpośrednim kontakcie zarówno z 
obywatelami Ukrainy, także tymi którzy mieszkają tutaj już wiele lat i ich 
spostrzeżenia też są dla mnie szczególnie cenne i oczywiście z wolontariuszami. Ten 
Program Wsparcia Szczecin Ukrainie, to jest bardzo ważny dokument i w moim 
odczuciu on potwierdza, że autorzy tego dokumentu rzeczywiście wieloaspektowo i 
poważnie podeszli do wyzwania. Oczywiście, że zagłosuję za tym dokumentem, 
mimo, że jest to mniej program, a bardziej nazwałabym to założenia do programu, 
ale to jest świadectwem tego czasu, w którym się znajdujemy, gdzie wszystko się 
zmienia tak bardzo dynamicznie, bo nie możemy zestawić tego dokumentu czy z 
programem współpracy z organizacjami pozarządowymi czy nawet na przyszłej sesji 
przyjmowanym programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
który liczy 30 stron. Sama jestem skłonna usprawiedliwić tą formę dokumentu jaką 
otrzymujemy. Mam świadomość, że ten dokument powstaje w dużej części w takiej 
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próżni prawnej. Mam świadomość tego, że ten dokument ma charakter takiego 
szkieletu, a dopiero praktyka tę konstrukcję uzupełni. Dokument mimo, że jest 
ramowy, on obejmuje dla mnie najważniejsze aspekty pobytu Ukrainek i Ukraińców 
w naszym mieście. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i to co aktualne, było jeszcze 
kilka dni temu rozsądne, to dzisiaj może się okazywać, że już takie nie jest. 
Chciałabym moje spostrzeżenia przedstawić w krótkich punktach. 
Pierwsze, to jest liczba miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach podana w tym 
dokumencie. Drodzy Państwo, liczby podane w tym programie wydają się mocno 
niewystarczające. Tam jest raptem przekazane nam do informacji, że udostępniają 
Państwo 250 miejsc dla przedszkolaków i 225 miejsc w szkołach podstawowych, 
podczas gdy my dzisiaj już wiemy, że ta skala będzie dużo, dużo większa. Mam 
pytanie: jak Państwo zamierzają to rozwiązać? Tam jest mowa o pierwszym etapie, 
ale my już dzisiaj jesteśmy chyba w drugim, trzecim może nawet i czwartym. Mam 
taką propozycję żeby w ogóle nie wskazywać w tym dokumencie albo na przyszłość 
unikać wskazywania tych liczb i po prostu dostosowywać sytuację do konkretnych 
potrzeb dlatego, że ten dokument już dzisiaj jest pod kątem tej liczby wskazanych 
miejsc zdezaktualizowany. 
Drugi temat, to pomoc psychologiczna w szkołach. W punkcie edukacja nie ma o 
tym mowy, a przecież do Polski przybywają dzieci, które są wyrwane ze swojego 
rodzinnego miejsca, wpadają w rówieśnicze środowisko jakby wchodząc ze 
stygmatem wojny, jednocześnie z dużą różnicą językową i to na pewno będzie duży 
kłopot. Już dzisiaj mam takie informacje. Obawiam się, że skoncentrowanie tego 
rodzaju opieki w jednej instytucji tzn. Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie czy też 
nawet w oparciu o sieć placówek wsparcia dziennego, to nie wystarczy. Pomoc jest 
potrzebna na miejscu, w szkołach, tam gdzie jest potrzebna szybka reakcja i to 
właśnie wyspecjalizowana pomoc psychologiczna i to co zaznaczam w języku 
ukraińskim. O tym w punkcie edukacja nie ma mowy i trzeba to wprowadzić. Po 
rozmowach z wieloma osobami uważamy, że działania, które zapewnią 
wyspecjalizowaną opiekę psychologiczną z osobami, które potrafią pracować z 
dziećmi, z młodzieżą po traumach, w szkołach powinny się pojawić i w 
rzeczywistości od razu, zwłaszcza w tym pierwszym czasie i zostać wprowadzone do 
tego programu. 
Trzeci punkt, który chciałabym poruszyć, to jest temat praca. Wiele jest mowy w 
tym punkcie o koordynacji, współpracy z biznesem, to jest oczywiście ważne, ale 
powiedzmy sobie szczerze, że wchodzenie pracowników z Ukrainy na nasz lokalny 
rynek przez lata odbywało się w sposób bardzo udany bez aktywnego udziału władz 
samorządowych. Oczywiście dzisiaj ma to zupełnie inną skalę i intensywność i na 
pewno wymaga to uproszczenia procedur, ale to jest sprawa jakby centralna i 
wszyscy mamy tego świadomość. Ja natomiast w tej części programu nie widzę 
żadnej reakcji na tą sytuację ze strony największego pracodawcy w mieście tj. 
Gminy Miasto Szczecin. Za moment w Szczecinie będzie żyła bezprecedensowo 
liczna diaspora obywateli Ukrainy. Będziemy się stykać w urzędach, w magistracie, 
w ZDiTM-ie. Będą się oni stykać ze Strażą Miejską, będą chodzić do muzeów, do 
domów kultury i uważam, że wszędzie tam powinni się spotkać z ludźmi, którzy 
mówią ich językiem, którzy zrozumieją i będą w stanie przedstawić w ich języku 
ofertę tych instytucji. Nie tylko prywatny biznes powinien zatrudniać osoby z 
Ukrainy, ale Ukrainki i Ukraińców powinny zatrudniać nasze miejskie instytucje. 
Będzie, to uzupełnienie naturalne rynku pracy, które nam ułatwi współpracę w tą 
dużą społecznością. 
Odniosłam wrażenie i nie tylko ja, że ten program akcent stawia właśnie na pomoc. 
Oczywiście w tym pierwszym okresie jest to najbardziej zrozumiałe lecz przybywają 
do nas osoby zróżnicowane pod względem kondycji psychicznej. Są także osoby 
silne, przygotowane praktycznie żeby wejść od razu w tę naszą społeczność, z 
różnym wykształceniem, z różną siłą ducha i duża część ma dużo godności w sobie i 
jak sami mówią „oni nie chcą jeść chleba za darmo”. Są nam bardzo wdzięczni i tą 
wdzięczność chcieliby okazać pracą na rzecz goszczącej ich społeczności. Ja myślę, 
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że powinniśmy to dostrzec i w pewnym momencie przesunąć akcent w tym 
dokumencie i w naszych praktycznych działaniach z pomocy na stworzenie takich 
warunków, które umożliwią uzyskanie jak najszybciej ekonomicznej samodzielności 
i będzie to na pewno z wielką korzyścią i dla Ukraińców i dla Polaków, a przede 
wszystkim dla naszej codziennej przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. 
 
U. Pańka – Chciałam powiedzieć, że na pewno dzisiejszą sesję nadzwyczajną oprócz 
tradycyjnie obserwujących mieszkańców, obserwują mieszkańcy, którzy wspierają, 
pomagają i przyjęli w swoich domach uchodźców z Ukrainy i oczekują być może od 
nas tego, że powiemy, że wskażemy, że pomożemy, że nakierujemy. Więc dzisiaj nie 
ma tutaj osób partyjnych, dzisiaj jesteśmy ludźmi i reprezentantami naszego miasta 
i nie czas na to żeby się lansować, żeby mówić kto jest lepszy, kto jest gorszy. 
Trzeba podawać fakty. W naszym kraju jeśli chodzi o kwestię kryzysu, to mamy 
rząd, mamy wojewodę i mamy całą Polskę i wszyscy stanęliśmy na wysokości 
zadania i słowa kierowane przez Pana Konsula były do nas, bo one wybrzmiewają 
rzeczywiście w całym świecie, one są odruchem serca naszego. My do takich zrywów 
wielokroć stawaliśmy. Wiemy, że to jest czas, który dostał rząd na to by 
zorganizować systemowo rozwiązanie. Samorządy będą wspierać, ludzie, 
mieszkańcy będą wspierać natomiast nam są potrzebne akty prawne. One będą 
odpowiedzią na część pytań tutaj stawianych przez moją koleżankę. Każdy kto jest 
pracodawcą wie co może na dzisiaj, a na co czekamy. Proszę Państwa, pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna w szkołach jest prowadzona. Proszę o większe 
zaufanie do dyrektorów szkół i pracujących tam psychologów i pedagogów. Pani 
Dyrektor Wydziału już drugi raz miała spotkanie z dyrektorami szkół. Moja 
placówka przygotowała szkolenia, na których mamy około 200 osób, jak pracować 
z dzieckiem, które jest w klasie i przeżyło wojnę, bo już ich to dotknęło. Od 24 
lutego Ukraina jest bombardowana. Proszę ufać sobie nawzajem. Każdy pomaga na 
tyle na ile potrafi. Nie oceniajmy swoich zachowań. Nie wypinajmy piersi do przodu 
tylko najnormalniej w świecie wspierajmy się. Ja proszę i czekam na specustawę, 
która pozwoli mi zatrudnić Ukrainki. Mam panią, która nie zna języka polskiego, nie 
zna języka angielskiego, zna tylko język ukraiński i rosyjski i jest psychologiem 
dziecięcym. Jeżeli mi tylko prawo na to pozwoli, to ja tą panią zatrudnię, nawet 
jeżeli będę w gogolach translatorem się wspierała, po to żeby do niej mogły dzwonić 
osoby. Proszę nie licytujmy się, słuchajmy czego potrzebują ci ludzie. Jeśli chodzi 
o obszar wsparcia dla rodziców dzieci, to ono jest. Mam tylko prośbę do Pani 
Dyrektor, bo niektórzy dyrektorzy nie przyjmują dzieci i proszę o takie informacje 
i będziemy działać na bieżąco. 
 
P. Bartnik – Myślę, że dobrze jest jak każdy z nas zajmuje się tym na czym się 
najlepiej zna. Jesteśmy radnymi rady miasta i odpowiadamy za miasto Szczecin i za 
wszystko co miasto może zrobić dla uchodźców z Ukrainy, którzy się na terenie 
naszego miasta znajdą. Jesteśmy tymi, jako miasto, jako rada miasta, którzy 
odpowiadają za różne systemy opieki społecznej, edukacji, żłobków, ale także mamy 
mieszkania komunalne, komunikację miejską itd. Stąd różnego typu projekty 
uchwał, które dzisiaj będziemy rozpatrywać i być może na następnych sesjach 
będziemy je może rozszerzać albo nowe podejmować. Chciałem się skoncentrować 
na tym co powiedział Pan Konsul i Pan Prezydent, że niestety wszystko na to 
wskazuje, że to nie jest sprint tylko maraton, który nas czeka, a przede wszystkim 
tych uchodźców, bo największa trauma czy dramat tkwi w tym, że oni musieli 
wyjechać ze swojego kraju i znaleźli się w kraju, w którym większość z nich nie 
mówi w języku polskim. My mówimy o systemie edukacji, dzisiaj prawo polskie 
niestety dawało tak mało godzin na naukę języka polskiego, że nie dawało to 
żadnych szans młodym ludziom. Dzisiaj na szczęście w specustawie, która w tej 
chwili jest procedowana w sejmie, mają się pojawić takie możliwości prawne, które 
stworzą możliwość nauczania języka polskiego pięć godzin w tygodniu. To już jest 
naprawdę dużo godzin, która da szansę młodym ludziom żeby zdobyć odpowiednią 
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znajomość języka żeby poradzić sobie w przyszłym trybie kształcenia. Dzisiaj 
słuchałem informacji, że część dyrektorów szkół średnich mówi, że 
siedemnastolatkowie trafiają do naszych szkół, także w Szczecinie, czyli do klas 
maturalnych. Oni w ogóle nie mają żadnych szans żeby się przygotować do matury 
za dwa czy trzy miesiące jak nie znają języka polskiego. Już nie mówiąc, że mają 
inną podstawę programową itd. W związku z tym żeby pozwolić im zdawać maturę 
ukraińską, co pozwoli im pójść dalej na studia, ale matura ukraińska wymagałaby 
porozumienia rządów czyli rządu polskiego i rządu ukraińskiego żeby rząd ukraiński 
uznał tą maturę, która na jakichś zasadach byłaby na terenie polski 
przeprowadzona. To także wymaga procedur nie szczecińskich tylko ogólnopolskich. 
Myślę, że wielkim procesem, który będziemy przechodzili będą te wszystkie sprawy, 
które będziemy jako urząd musieli załatwiać czyli pesele, które przejdą przez nas i ci 
uchodźcy będą musieli je zdobyć, a szczególnie dzieci i młodzież oraz to co będzie 
robił MOPR czyli to, że niektórzy z nas staną się pełnomocnikami małoletnich. Na 
terenie Szczecina są i będą osoby, które są małoletnie i nie mają rodziców tutaj. Nie 
dlatego, że są sierotami, tylko dlatego, że mama została w Kijowie, a tata jest na 
wojnie. Moja bliska znajoma wczoraj przez telefon zadała pytanie mamie czy ona 
zgadza się na to żeby mogła zostać pełnomocnikiem tego młodego, 17-letniego 
człowieka? Szczerze mówiąc mama w Ukrainie miała z tym duży problem, bo to nie 
jest takie łatwe powiedzieć „niech Pani zostanie mamą mojego syna”. To są procesy, 
którymi będziemy musieli się zająć. Najważniejszy jest język i nie tylko dzieci i nie 
tylko licealistów, ale także dorosłych, bo oni też będą musieli przejść jakiś proces 
kształcenia językowego, bo inaczej sobie nie poradzimy. Myślę, że jak wszyscy razem 
będziemy nieśli ten sztandar pomocy Ukraińcom, ale także pomocy samym sobie, to 
damy radę i Ukraina zwycięży. Mam nadzieję, że jeszcze wszyscy pojedziemy do 
Ukrainy i będziemy ją zwiedzali, bo to piękny kraj. 
 
Henryk Kołodziej - Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie – Serdecznie dziękuję za 
zaproszenie, za wysłuchanie i biegnę do pracy. Ze wszystkimi głosami w większości 
się zgadzam jednak, żeby nie polemizować powiem tak: nie jest źle. I to nauczanie 
języka polskiego było już poruszane. Mam kontakt z dyrektorami, generalnie rzecz 
biorąc potrzebujemy dwa, trzy tygodnie i będzie co najmniej dobrze. Serdecznie 
dziękuję za emocje, za serce i za bardzo wyrozumiałe podejście do nie zawsze 
doskonałych Ukraińców, łącznie ze mną. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Rady – Dziękujemy i jeszcze raz wyrazy uznania dla 
narodu ukraińskiego za bohaterstwo, tu na Pańskie ręce składamy. 
 
R. Lewandowski – Swoją wypowiedź zacznę od interpelacji dot. form pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy. Otrzymałem odpowiedź. Chciałbym powiedzieć, że ten 
zaproponowany program pomocy odpowiada oczekiwaniom jakie złożyłem 
w interpelacji. Mimo wszystko chciałbym się merytorycznie odnieść do niektórych 
punktów, nie na zasadzie „szukania dziury w całym”, lecz przeciwnie. Uważam, 
że jest to dobry, ramowy program. Działania Rządu są bardzo pozytywne. Pierwszy 
odruch społeczeństwa polskiego jest naprawdę bardzo dobry, to pokazuje charakter 
Polaków i Polski i zadaje kłam niektórym pomówieniom, nie będę tego wątku dalej 
rozwijał. Widać, że następuje czas na systemową organizację pomocy i ten 
dokument idzie w tym kierunku, mówię o poziomie działalności naszego Miasta 
i naszych urzędników w zakresie pomocy uchodźcom. Chciałbym zwrócić uwagę na 
jedną rzecz. Ma być przyznawany PESEL uchodźcom, czyli niezbędna jest ewidencja 
ludności co do ilości i co do płci, taka statystyczna ewidencja. Wiemy, że są to 
głównie kobiety i dzieci, ale ze względu na świadczenie pomocy jest ta ewidencja 
niezbędna. Za niej wynikają konkretne potrzeby. Każdy z nas pomaga, my jako 
rodzina też pomagamy i w tej pomocy zbieramy informacje, co konkretnie danym 
ludziom potrzeba. Ci ludzie przyjechali do Polski i nie mają nic. Potrzeba 
wszystkiego dlatego uważam, że w punkcie pomoc powinien być punkt, który 
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zakłada po pierwsze zbieranie informacji od uchodźców jakie są ich rzeczywiste 
potrzeby, i drugi punkt dotyczący integracji z ośrodkami pozarządowymi, które 
także pomagają zbierając informacje od ludzi. 
 
D. Matecki – Pierwsze pytanie dotyczy bezpieczeństwa samych uchodźców i Straży 
Miejskiej. Czy Miasto uruchomi lub uruchomiła linie Straży Miejskiej po ukraińsku, 
po rosyjsku? Z Warszawy widzieliśmy zdjęcia gdzie przewozy osobowe ustawiają się 
pod dworcem i kasują ludzi po kilkaset złotych za przejazd. To takie barbarzyństwo, 
brać pieniądze od ludzi pochodzących z terenów gdzie 1000 zł miesięcznie się 
zarabia i uciekają przed wojną, a ci ich jeszcze okradają. Czy Straż Miejska 
w porozumieniu z Policją bierze udział w kontroli np. na dworcu żeby zapewnić tym 
ludziom odpowiednie bezpieczeństwo i czy uruchomi infolinię po rosyjsku 
i ukraińsku? Trzeba pamiętać, że sporo osób, które przybywają do nas z Ukrainy to 
są ludzie rosyjskojęzyczni, szczególnie ze wschodniej Ukrainy. Jeżeli dziecko w tej 
chwili mówi po rosyjsku, czy ukraińsku trafia do szkoły, to ciężko się z nim 
porozumieć, czy nie warto zorganizować na szybko oddzielnej placówki, gdzie 
zatrudnieni by zostali nauczyciele mówiący w tych językach, i to szkoły podstawowej 
i szkoły średniej, gdzie oczywiście duży nacisk można by położyć na język polski? 
Kolejne pytanie, to jest pomoc prawna. W tej chwili z funduszu sprawiedliwości 
można uzyskać bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, dzwoniąc na odpowiednią 
infolinię. Czy miasto również planuje uruchomić taką pomoc? Moja rodzina przyjęła 
już ponad 15 osób w Lipianach i oni przyjeżdżając najczęściej mają pytania 
dotyczące kwestii prawnych, kwestii związanych z samym miejscem, z tym co mogą 
w Polsce robić. To się wiąże także z kolejnym pytaniem. Czy miasto zamierza wydać 
folder w tych dwóch językach dotyczący tego: czym jest Szczecin, co i gdzie można 
załatwić, jak zarejestrować telefon, jak podjąć pracę, główne informacje jakie osoba 
przyjeżdżająca z zewnątrz powinna wiedzieć i mogłaby przeczytać w swoim języku? 
Wydruk czegoś takiego nie byłby wielkim kosztem, a otrzymując taki folder w czasie 
przyjazdu do Szczecina, na dworcu, po przeczytaniu mogliby się czuć chociaż trochę 
bezpieczniej. Na koniec taka interpelacja, prośba czy podczas zwyczajnej sesji Rady 
Miasta Pan Prezydent mógłby przedstawić raport o obronie cywilnej w naszym 
mieście, o czym już radny Marcin Pawlicki wspominał? Jak w tej chwili w ogóle 
wygląda obrona cywilna, gdzie ludzie mogą się chować? Coś takiego zostało 
upublicznione ostatnio w Poznaniu. Podano dokładne adresy gdzie w razie czego 
ludność może się ukryć, z ilością osób. W Szczecinie od 3 lat o tym piszę i trzy lata 
temu śmiano się ze mnie, bo przecież nam nie grożą żadne konflikty. Niestety grożą. 
 
P. Słowik – Zapomniałem zadać pytania dotyczącego zasobów mieszkaniowych. 
Wiem, że tuż przed wybuchem konfliktu w Ukrainie wojewodowie w większości 
województw dawali zapytania o te zasoby mieszkaniowe do gmin. Pytanie: jaki jest 
ten zasób mieszkaniowy jaki Gmina Miasto Szczecin zgłosiła jeżeli chodzi 
o przekazanie i pomoc, przynajmniej tą doraźną, dla uchodźców z Ukrainy? 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Program wsparcia Ukrainy pokazuje cztery 
takie główne kierunki działań i mamy świadomość, że będzie się rodził na naszych 
oczach, bo te wyzwania będą się pojawiały. Jak doświadczenie Państwa Radnych 
pokazuje, tych rozterek mamy wiele. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – Część tych pytań sformułowanych przez 
Państwa dotyczy mojej sfery, więc postaram się w skrócie na niektóre z nich 
odpowiedzieć. Zaczynając od żłobków, to co jest zaznaczone w programie, to są 
zidentyfikowane w tej chwili przez nas możliwości do zagospodarowania od zaraz, 
z marszu. To nie zamyka drogi do tego, żeby tworzyć nowe miejsca, chociaż 
przyznaję, że w sferze żłobkowej, to jest być może najtrudniejsze zadanie, bo 
zdajemy sobie sprawę, że nawet potrzeby w normalnym stanie nie są w 100% 
zabezpieczone. Dlatego też wskazujemy na możliwość tworzenia opieki czasowej 
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choćby na ten moment kiedy mama, która przyjechała tutaj z dziećmi potrzebuje 
załatwić sprawy urzędowe np. wyrobić PESEL. Przypomnę, że te mechanizmy 
jeszcze nie działają, to się pojawi dopiero w momencie tej specustawy, notabene 
będzie się tym zajmował Wydział Spraw Obywatelskich, który jest do tego w pełni 
przygotowany. To rzeczywiście pozwoli nam oszacować dużo bardziej precyzyjnie 
skalę tych wyzwań, które stoją przed nami. Jeżeli chodzi o kwestie związane 
z systemem edukacji, było też pytanie Pana Mateckiego o tworzeniu specjalnych 
szkół. Obecnie prawo nie pozwala nam na tworzenie specjalnych szkół w trakcie 
roku szkolnego. Na dodatek gdyby to miała być szkoła ukraińska, to w tym 
wypadku mogłaby być to tylko szkoła dla mniejszości narodowych, natomiast dzieci, 
które są obcokrajowcami, a nie mają obywatelstwa polskiego nie są mniejszością 
narodową. Jesteśmy tutaj w takim prawnym klinczu i to wymaga pewnych decyzji 
na poziomie rządowym. Wiem, że to nie są łatwe decyzje, ale bez nich nie zrobimy 
kroku na przód. Pan Prezydent Krzystek wystosował do Ministra Edukacji taką 
propozycję aby uznać dzieci uchodźców, aby móc włączyć je w system edukacji dla 
mniejszości narodowych, wówczas mogłyby te dzieci uczyć się w języku ukraińskim, 
moglibyśmy zatrudniać nauczycieli ukraińskich i moglibyśmy wydawać im stosowne 
świadectwa z procesu edukacji. W ramach tych możliwości, które są w tej chwili, to 
po pierwsze dla dzieci, które władają językiem polskim, a także dla maluszków po 
prostu dołączanie ich do naszych oddziałów szkolnych i tworzenie oddziałów 
przygotowawczych, w których de facto będą się uczyły języka polskiego i kilku 
podstawowych przedmiotów. Cały czas pozostaje pewien problem, mam nadzieję, że 
ta nowa specustawa pozwoli nam na zatrudnianie albo jakieś uznawanie dyplomów 
nauczycieli i specjalistów zwłaszcza psychologów, którzy przyjeżdżają do nas 
z Ukrainy. Ta pomoc psychologiczna, tak jak radna U. Pańka powiedziała, ona 
działa w ramach systemu. To jest odpowiedź dla Pani Radnej Łongiewskiej-Wijas, 
my nie musimy tworzyć nowego systemu, my musimy co najwyżej ten system, który 
istnieje wzmocnić poprzez fachowców, którzy władają językiem ukraińskim albo 
rosyjskim, ale to się nie wydarzy bez zmian w prawie, które nam pozwolą takie 
osoby rekrutować. Na dzisiaj my tworzymy bazy danych tych nauczycielek, bo są to 
głównie kobiety, które pojawiają się w Szczecinie i psycholożek po to aby być 
przygotowanym na ten moment kiedy otworzą się drzwi do ich zatrudniania. 
Odpowiem jeszcze na pytanie Pana Radnego Mateckiego. Takie foldery i materiały 
drukowane, takie kompendium wiedzy dla migrantów i uchodźców przygotowujemy. 
Pierwsze z nich pojawią się dzisiaj lub jutro. One będą nie tylko w wersji 
drukowanej, ale będą także w wersji do pobrania tak aby różne osoby, instytucje 
mogły to powielać i dystrybuować we własnym zakresie. Oczywiście jest to proces. 
My przygotowujemy materiały, współpracujemy także z innymi miastami, 
ośrodkami. Na pewno będziemy chcieli takie kompendium wiedzy przedstawić. To 
jest także jedno z zadań Centrum Pomocy Ukrainie, które dzisiaj zainaugurowało 
swoją działalność. Musimy dać im kilka dni na to, żeby ta działalność się rozpędziła 
i owocowała także w postaci przygotowywania takich materiałów dostępnych dla 
Polaków, mieszkańców Szczecina i dla uchodźców. 
 
D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Prezydent Krzysztof Soska 
odniósł się do kilku kwestii poruszonych przez Państwa Radnych, myślę że 
w sposób wyczerpujący na ten moment. Z informacji, które podał, to jest to co 
możemy dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Złożona propozycja 
programu ramowego, otwartego dobrze obrazuje stan, w którym obecnie jesteśmy. 
Wszyscy mierzymy się z trudną sytuacją, abstrahuję od jej dramatycznego 
charakteru ludzkich tragedii, które obserwujemy. Próbując racjonalizować działanie 
musimy się poruszać w jakiś ramach. Bardzo się cieszę, że ta świadomość również u 
Państwa Radnych jest obecna. Próbujemy na ten moment, w oparciu o to czym 
dysponujemy, złożyć pewien zalążek programu. Chcę też jasno powiedzieć, tak też 
odczytuję intencje Pani Radnej Łongiewskiej-Wijas, że wszyscy zgadzamy się co do 
tego, że jest to pewien punkt wyjścia. Ten program będzie ulegał zmianom 
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i modyfikacjom. Pierwszym kluczowym momentem jego zmiany będzie niewątpliwie 
podstawa prawna w postaci ustawy przyjętej przez polski Sejm, która odpowie na 
szereg problemów, na które dzisiaj odpowiedzi nie znamy, ale to, że nie znamy tych 
odpowiedzi dzisiaj nie oznacza, że nie mamy nic robić i czekać, bo ludzie nie mogą 
czekać na pomoc. Przykłady działań, o których mówił Pan Prezydent Krzysztof 
Soska, pokazują, że w tych nie ostrych podstawach prawnych, w których dziś się 
poruszamy, próbujemy znaleźć odpowiedzi na tu i teraz. Ten program zarazem jest 
też odpowiedzią na to, w oparciu o jakie priorytety i w oparciu o naszą najlepszą 
wiedzę, wynikającą z rozpoznania tej sytuacji, zamierzamy w przyszłości 
konstruować dalsze działania uzupełniające ten katalog, który Państwo Radni 
dostali w przedłożeniu Pana Prezydenta. W tym kontekście chciałbym też 
powiedzieć: oczywiście mamy świadomość tego, na co zwracała uwagę Pani Radna 
Łongiewska-Wijas, że istnieje bardzo duża różnorodność sytuacji osobistej 
poszczególnych osób, które tu przybywają do nas, do Szczecina. Jedni są w tak 
trudnej sytuacji psychologicznej, że potrzebują czasu, żeby tą sytuację przemyśleć i 
odnaleźć się w nowych realiach. Inni z kolei chcą odreagowywać i jak najszybciej 
urządzać swój tymczasowy pobyt tutaj, który przecież nie wiemy jak długo potrwa, 
chcąc przystąpić do pracy. My w tym programie tworzymy cztery priorytety. Te 
priorytety, cele nie konkurują ze sobą. My mamy świadomość, że tak jak różne są 
ludzkie potrzeby tak w różny sposób musimy być przygotowani zarówno na potrzeby 
tych, którzy chcą wejść do pracy zawodowej jak i tych, którzy potrzebują wsparcia 
pomocowego. Rozumiemy złożoność tej sytuacji i skalę problemu, z którym musimy 
się mierzyć. Przecież Polska w ciągu 10 dni przyjęła w swoje granice taką ilość osób 
uciekających przed agresją i przemocą w Ukrainie, jaką w całym okresie kryzysu 
migracyjnego w 2015 i 2016 r. przyjęły Niemcy. Mówimy o ponad milionie osób. 
Mamy świadomość tych wszystkich zdarzeń, ale one były rozłożone w czasie. My 
mamy do czynienia z sytuacją całkowicie gwałtowną, która przyspiesza też 
lawinowo. Musimy na bieżąco reagować. Mówię o tym dlatego, aby Państwa 
Radnych uspokoić. Ten program przedłożony Państwu Radnym jest pytaniem ze 
strony Pana Prezydenta, czy Państwo akceptują pewne kierunki, co do których 
dzisiaj wiemy, że istnieje całkowita konieczność intensyfikacji naszych działań. 
Zarazem deklarujemy, że program ma charakter otwarty i będzie sukcesywnie 
uzupełniany, a spotkania w ramach sesji Rady Miasta będą też okazją do tego aby 
mówić o tym, w którą stronę ten program jest uszczegóławiany i rozwijany. Być 
może przed nami są zupełnie nowe obszary, których dziś nie dostrzegamy, ale 
musimy jakieś ramy naszych działań, nawet dzisiaj nie mając wyraźnej podstawy 
ustawowej. Musimy próbować odpowiedzieć na pytania, które do nas są zgłaszane. 
Tutaj chciałbym nawiązać do pytania Pana Radnego Przemysława Słowika. 
Faktycznie w konstrukcji programu, który Państwu zaproponowaliśmy, w pkt 1.3.2. 
jest opieka nad małym dzieckiem w oparciu o istniejące żłobki. Rzeczywiście jest to 
coś, co można by powiedzieć jest pewnego rodzaju daniem szansy na to, żeby osoby 
które nie mają jeszcze ustabilizowanej sytuacji, nie są jeszcze zatrudnione, nie 
kwalifikują się jeszcze do tego, żeby objąć je polskim systemem pomocy społecznej, 
opieki, nie pracują również, a więc nie mogą wprost skorzystać z polskiego systemu 
żłobkowego, aby umożliwić im załatwianie choćby szeregu spraw urzędowych, które 
są konieczne. Ktoś w tym czasie, ktoś wiarygodny, ktoś kto gwarantuje 
bezpieczeństwo tych maluszków, musi za to wziąć odpowiedzialność. Stąd nasza 
propozycja, taki rodzaj wytchnieniowej pomocy, na chwilę, by załatwić swoje inne 
bieżące sprawy. To jest absolutnie konieczne, myślę, że co do tego jest pewna zgoda 
u Państwa Radnych, ale to nie zdejmuje z nas oczywiście obowiązku poszukiwania 
rozwiązań systemowych, taki też jest zapowiedziany cel tego naszego programu, 
jeżeli chodzi o opiekę żłobkową na najbliższe miesiące czy też lata. Mamy 
świadomość tego, że są to działania na tu i teraz, i one są częściowo wymieniane, 
dlatego oparte często o konkrety i o liczby w tym programie. Są też działania 
również na przyszłość. Naszym celem jest stworzenie systemowych rozwiązań, które 
będą dotyczyły sfery bezpieczeństwa, opieki dla osób potrzebujących, ale również 
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możliwości ich życia i rozwoju. Tutaj już mamy kwestię potrzeb edukacyjnych, 
o których mówił Pan Prezydent Krzysztof Soska. Mamy też świadomość tego, że 
musimy wykorzystać ten ogromny potencjał jaki pokazali Szczecinianie, potencjał 
ludzkiego zaangażowania, ludzkiego otwartego serca i gotowości do niesienia 
pomocy innym ludziom. W tym sensie musimy też pomóc w koordynacji pewnych 
działań oferowanych dzisiaj przez Szczecinian i to też deklarujemy. Stąd 
wspomniane już parokrotnie Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, które dzisiaj 
zainaugurowało swoją działalność przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. To będzie 
miejsce gdzie zetknie się kompleksowa informacja, tutaj nawiązuję trochę do tego co 
mówił radny Matecki, informacja z różnych dziedzin, informacja, pomoc 
psychologiczna, która niezależnie od tego, że jest potrzebna w szkołach oczywiście 
i co jest już realizowane, ale także pomoc ta na miejscu. Także różnego rodzaju 
działania, także integracyjne, które w tym miejscu będą mogły być realizowane. 
Pomoc prawna, o której mówił Pan radny Matecki, to też przypomnę w ramach 
współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizowany jest już od dłuższego 
czasu program nieodpłatnej pomocy prawnej i każdy może z niej korzystać. Co 
więcej będziemy również sieciować naszą pomoc prawną w tym zakresie we 
współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji oraz korporacjami adwokackimi, 
radcowskimi czy notarialnymi właśnie po to żeby w oparciu o zaoferowaną pomoc ze 
strony korporacji i wydziału móc też pomóc w tym ogromnym wyzwaniu jakim jest 
niesienie pomocy prawnej w tym momencie. To wszystko dzieje się bardzo szybko 
i bardzo spontanicznie i pewne elementy wymagają dalszej koordynacji, dlatego my 
też w Programie bardzo często podkreślamy tą koordynacyjną rolę samego 
Programu. Możemy jedynie zadeklarować, że… Jak już mówiłem te cele 
przedstawione, one nie są w żaden sposób konkurencyjne i chcemy wszystkie te cele 
realizować i rozwijać także w przyszłości. Uwagi przez Państwa radnych dzisiaj 
zgłoszone, wszystkie je bierzemy do dalszej analizy i będziemy się starali je wdrażać 
tak bardzo jak to jest tylko możliwe. Co do części z nich, jak już Państwo widzą też 
miejmy nadzieję, że wypowiedź Pana Prezydenta Soski część tych obaw już rozwiała, 
bo przygotowanie się co do opieki żłobkowo-szkolnej, wsparcia psychologicznego 
i tym podobnych kwestii to jest coś co jest dzisiaj opracowywane przez nas. 
Czekamy także na jasne ramy prawne. Potrzebujemy ich żeby podjąć decyzje, tak 
jak choćby te dotyczące ścieżki edukacyjnej. Proszę zwrócić uwagę, że przybywające 
do nas dzieci są w różnym wieku. O ile dzieci w wieku szkoły podstawowej mogą być 
wdrożone do systemu, możemy zapewnić naukę kulturowo-językowych zajęć, 
możemy zapewnić im wsparcie i mamy pewien czas na to aby dzieci spokojnie mogły 
się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. O tyle już inna sytuacja dotyczy dzieci, 
które są uczniami szkół ponadpodstawowych i zbliża się ich egzamin maturalny. 
Tutaj dlatego poszukujemy rozwiązań w jaki sposób te osoby nie musiałyby tracić 
czasu. W jaki sposób moglibyśmy spróbować przeprowadzić egzamin maturalny dla 
uchodźców ukraińskich tak żeby byli jak najmniej stratni. Szukamy tych rozwiązań. 
Wystosowaliśmy także szereg różnych propozycji oraz zapytań do instytucji 
publicznych, bo to są problemy, jak Państwo radni doskonale wiedzą, które muszą 
być rozwiązane na poziomie centralnym, a my deklarujemy, że zrobimy ze swojej 
strony wszystko co jest możliwe i od nas zależne aby ta trauma, to przeżycie, to 
doznanie, z którym przybyli do nas nasi ukraińscy przyjaciele było dla nich jak 
najmniej uciążliwe i wszystko co od nas zależy musi być zrobione na najwyższym 
poziomie. To chcemy zadeklarować. 
 
E. Łongiewska-Wijas – Chciałabym zwrócić uwagę, że mamy w Szczecinie już od 
wielu lat mieszkających Ukraińców, to są też często moi przyjaciele, z którymi 
robiłam wiele wspaniałych rzeczy. Myślę, że możemy zagospodarować i pokazać ich 
wspaniałe wzorce, jak oni świetnie potrafili urządzić się w naszym mieście, jakie 
prowadzą świetne firmy. Mogą być świetnym wzorem, mogą być ogromną inspiracją 
i motywacją żeby nikt nie zawisną na socjalu. Powinniśmy skorzystać z tej bazy 
ludzi, którzy świetnie mówią po polsku. Ich egzaminy na język polski są zdane nie 
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rzadko w 97%. Myślę, że tacy ludzie powinni znaleźć się w tych urzędach, o których 
Państwo piszą, że będzie potrzeba załatwiania takich spraw z zakresu kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego. W Programie jest mowa o asystowaniu 
w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. Ta asystentura ma wyjść 
z Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie. Tak nie powinno być. Człowiek, który idzie do 
urzędu załatwiać sprawy, jest Ukraińcem, który porozumiewa się tylko i wyłącznie 
w języku ukraińskim bądź ewentualnie rosyjskim, on nie może iść z asystentem, 
który skądś tam będzie do niego oddelegowany. Osoba mówiąca w języku polskim 
i ukraińskim musi być w każdej jednostce administracji naszej terytorialnej. 
 
A. Kurzawa – Zapytała o odpowiedź na złożoną interpelację w sprawie 
przygotowania mieszkańców Szczecina w zakresie postępowania w sytuacji 
zagrożenia. O to aby odbyły się takie spotkania zgłaszały się również rady osiedla, 
aby mieszkańców poinformować jak reagować na systemy alarmowe itd. Chciałam 
się zapytać czy może już coś w tej kwestii wiadomo, czy takie spotkania się odbędą, 
czy może będą one w formie online. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad – Sądzę, że odpowiedź na interpelację zostanie 
udzielona na piśmie. 
 
D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – Zobowiązał się, że jak najszybciej 
odpowie na interpelację radnej Agnieszki Kurzawy. 
 
W związku z wyczerpaniem się listy mówców Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 41/22 
 
za – 30  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
stanowiska aprobującego Program Wsparcia Szczecin Ukrainie. Uchwała 
Nr III/N/1022/22 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

42/22 - 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 uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Ussarz – Chciałbym podziękować za poparcie ponad podziałami politycznymi, 
przygotowanej przeze mnie uchwały wprowadzającej na czas określony darmową 
komunikację miejską dla uchodźców z Ukrainy. Chociaż w tym małym stopniu, jako 
Rada możemy pomóc. Darmowa komunikacja na pewno się przyda, gdyż wiemy, że 
będzie przybywać spora liczba uchodźców, nie tylko pociągami, ale zaczynają też 
kursować loty samolotów na lotnisko Goleniów. Ja apeluję Panie Prezydencie aby do 
czasu wdrożenia w życie tej uchwały kontrolerzy biletów nie wystawiali mandatów 
za brak biletu dla Ukraińców. Przy okazji chciałbym podziękować wolontariuszom. 
Naprawdę bohaterską pracę wykonujecie. Szanowni radni jest potrzeba pomocy 
i wolontariuszy. Jestem w kontakcie z koordynatorami z Urzędu Wojewódzkiego, 
którzy nadzorują przyjmowanie uchodźców i nasze miasto udziela pomocy bardzo 
sprawnie, jednak potrzeba większej ilości wolontariuszy. Wczoraj sam zgłosiłem się 
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jako wolontariusz z grupą znajomych. Przygotowywaliśmy posiłki przy 
ul. Sowińskiego w nocy. Szanowni Radni potrzebne są osoby do przygotowywania 
posiłków, do sortowania rzeczy w magazynach, tłumaczy, kierowców, bo samymi 
słowami nie pomożemy zbytnio Ukrainie. Jeżeli ktoś z radnych chce pomóc to 
zapraszam, mam kontakt do koordynatorów. Ogromny szacunek, bo wiem że 
niektórzy radni już wspierają poprzez zakwaterowanie czy przez wolontariat. Bardzo 
dziękuję, że tak potrafimy jako radni być solidarni z uchodźcami. Nie wiem Panie 
Prezydencie Soska, czy ta propozycja była już konsultowana, aby zorganizować dla 
tych dzieci ukraińskich wyjścia do placówek kultury w naszym mieście? Widziałem 
na hali przy ul. Sowińskiego ile tam jest dzieci, które często ponad dobę muszą 
czekać na zakwaterowanie, a tych uchodźców będzie przybywać. Aby tym dzieciom 
umilić ten czas, bo wolontariusze w tym czasie zajmują się innymi zadaniami, takie 
wyjście do placówek kultury przydałoby się, żeby te dzieci mogły oderwać się od tej 
okrutnej rzeczywistości. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta - Zbieramy oferty od instytucji kultury. 
 
P. Słowik – Chciałbym się odnieść, bo już trochę jest żenująca ta autopromocja, 
która jest wykonywana, nie mówiąc o tej autopromocji, która jest na tłach 
niektórych radnych, Prawa i Sprawiedliwości konkretnego europosła. Dzisiaj nie 
czas i miejsce na takie rzeczy. Jeżeli chodzi o uchwałę dotycząca obniżki, jest to 
inicjatywa ponadpartyjna i niezależnie od tego, kto pierwszy poleciał do mediów 
z konferencją prasową, o tym mówiliśmy już jakiś czas temu, kiedy były pierwsze 
spotkania w ramach spotkań kryzysowych z Panem Prezydentem i władzami Miasta. 
Myślę, że dzisiaj wszystkie uchwały będą jednogłośnie przyjęte, to jeżeli chodzi 
o bilety jest to inicjatywa wszystkich klubów, i oby w takim porozumieniu działać na 
pomoc tym osobom szukającym schronienia i maksymalnie jak możemy ułatwiać im 
te najbliższe tygodnie, miesiące asymilacji i stawania się często mieszkańcami 
Szczecina, myślę, że nie tylko na miesiące ale i na lata. Ułatwiajmy im to jak 
najbardziej jest to tylko możliwe poprzez nasz samorząd. 
 
J. Balicka – Chciałabym bardzo delikatnie zauważyć, że pomagają wszyscy nie tylko 
radni. Każdy mieszkaniec Szczecina pomaga. Prosiłabym aby już tą dyskusje 
zakończyć, przegłosować, aby każdy przeszedł do swoich obowiązków i pomagał 
naszym sąsiadom tak jak może. Nie dyskutujmy tylko róbmy. Naprawdę nie tylko 
wszyscy radni, ale wszyscy mieszkańcy pomagają tak jak mogą. 
 
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 42/22 
 
za – 29  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 III/N/1023/22 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

60/22 - zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych 
przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 60/22 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli 
publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego. Uchwała Nr III/N/1024/22 stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
Zestawienie zbiorcze przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania punktu 5 porządku obrad: 
 

5. Zamknięcie obrad. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka III nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodnicząca obrad 
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Edyta Sowińska 


