Protokół Nr XV/20
z sesji Rady Miasta Szczecin
odbytej w dniu 25 lutego 2020 r.
w sali obrad Rady (Szczecin, pl. Armii Krajowej 1)

Początek obrad w dniu 25 lutego 2020 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 11.45

W dniu 25 lutego 2020 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nieobecni:
1. Urszula Pańka
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.
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną XV 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 Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności
stwierdziła, że na sali jest obecnych 30 radnych, zatem obrady Rady będą
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XV zwyczajną sesję Rady
Miasta Szczecin.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu
18 grudnia 2019r.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie:
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za – 24

przeciw – 0

wstrzym. – 1

W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6
do protokołu):
Wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały nr 33/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
Szczecin i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
za – 24

przeciw – 0

wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został wprowadzony
do porządku obrad.
Wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały nr 34/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
za – 24

przeciw – 0

wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został wprowadzony
do porządku obrad.
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały nr 35/20 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
za – 20

przeciw – 1

wstrzym. – 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku
obrad.
Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały nr 36/20 zmieniającego uchwałę w sprawie powołania
komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
za – 24

przeciw – 0

wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku
obrad.
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Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 37/20 w sprawie
nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Łowicka)
za – 22

przeciw – 0

wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku
obrad.
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 38/20 w sprawie
nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szkocka)
za – 26

przeciw – 0

wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku
obrad.
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 39/20 w sprawie
nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. prof. Władysława
Grabskiego)
za – 26

przeciw – 0

wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku
obrad.
Wniosek klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość o wprowadzenie do porządku
obrad Stanowiska w sprawie obniżki stawki czynszu za dzierżawę dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na miejskich
targowiskach i wsparcia modernizacji infrastruktury lokalnych rynków
(załącznik nr 7 do protokołu)
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęła do niej prośba od
dzierżawców i będzie ona procedowana zgodnie z harmonogramem, czyli zostanie
przekazana do analizy komisjom i Pani Prezydent, która odpowiednio się do tego
ustosunkuje.
Głosowanie nad wnioskiem klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość
za –11

przeciw – 15

wstrzym. – 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony.
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o zdjęcie z
porządku obrad projektu uchwały nr 31/20 zmieniającego uchwałę 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 do czasu
kompleksowego opracowania nowego katalogu zwolnień z komunikacji miejskiej
J. Balicka - Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska poinformowała, że komisja nie pochyliła się nad wnioskiem z uwagi na
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fakt, że miesiąc temu też nie przegłosowała pozytywnie wniosku osób
głuchoniemych o zwolnienie z opłat. Mając na uwadze długoterminowy plan prac
komisji chcieliby się ponownie pochylić i wypracować ogólne stanowisko dla
wszystkich grup społecznych. Dodała, że miasto Szczecin ma najdłuższy katalog
osób uprawnionych i trzeba do tego faktu podejść rozsądnie. W najbliższej
przyszłości będą nad tym faktem pracować.
L. Duklanowski - poinformował, że jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady
Konsultacyjnej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim. Działają w oparciu o ustawę
z 2015 roku dotyczącą osób działaczy opozycji antykomunistycznej, osób
represjonowanych w czasach PRL-u. W dniu 5 lipca 2019 r. Rada Miasta podjęła
uchwałę, która dotyczyła zwolnienia z opłat za komunikację publiczną osób
działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych - to jest jedna
kategoria i druga - osób represjonowanych w czasach PRL-u. Jest wąska kategoria,
dosłownie
kilkanaście
osób,
które
mają
status
działacza
opozycji
antykomunistycznej, osoby, które działały w czasach PRL-u. W skali kraju jest
12 000 osób, które mają status działaczy opozycji antykomunistycznej, osób
represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej. Zdecydowana większość
90% osób, to są osoby po 70 roku życia. W Szczecinie tych wszystkich osób jest
około 100. Z tego gdzieś około 12-15 to są osoby, które są poniżej 70 roku życia i w
tej grupie jest dosłownie kilka lub kilkanaście osób, które mają status albo
działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej równocześnie albo
osoby represjonowanej. Natomiast nie ma kategorii osób działaczy opozycji
antykomunistycznej. Zdaniem radnego nie należy oszczędzać na osobach, które
naprawdę w czasach PRL-u działały na rzecz wolnej Polski.
Zaapelował do radnych żeby jednak tej uchwały nie zdejmować z porządku obrad
i zagłosować pozytywnie za tą uchwałą.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie
z porządku obrad projektu uchwały nr 31/20
za – 8

przeciw – 15

wstrzym. – 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały nie został zdjęty
z porządku obrad.
E. Łongiewska-Wijas – poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego w pkt 5 znajduje się wybór
wiceprzewodniczącego komisji ds. Kultury i Promocji skoro na ostatnim posiedzeniu
komisji wybrano już jako wiceprzewodniczącego radnego Żylika. Czy to oznacza, że
po raz drugi będzie wybierany wiceprzewodniczący Żylik? Nadmieniła, że na komisji,
która liczyła ponad 20 osób była jedyną osobą, która powiedziała, że wybór przez
komisję wiceprzewodniczącego jest niezgodny z prawem. Przewodniczący powiedział
wówczas, że wniosek jest bezzasadny. Poparł go przewodniczący Tyszler. Zapytała
czy panowie będą mieli dzisiaj odwagę cywilną powiedzieć, że nie mieli wtedy racji?
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że ponieważ były rozterki
dotyczące podstawy prawnej odnośnie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji ds.
Kultury i Promocji poprosiła o opinię prawną, którą otrzymała i w stosownym
punkcie zostanie ona przedstawiona. Stwierdziła, że wyboru wiceprzewodniczącego
Komisji dokona Rada Miasta.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
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R. Łażewska - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków
przez Radę porządek obrad XV zwyczajnej sesji jest następujący:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 18 grudnia
2019 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
− 418/19 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych
położonych w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej, na okres 30
lat,
− 22/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego
w ramach
realizacji
projektu
pn. „Zintegrowany
Plan
Gospodarki
Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
− 23/20 - podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa
w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin
zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
− 24/20 - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej
Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”,
− 25/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy
Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza
przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie,
− 26/20 - przyjęcia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych
i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum
Żeglarskiego w Szczecinie położonych przy ulicy Przestrzennej 19-21
w Szczecinie,
− 27/20 - zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w zespół szkół
specjalnych,
− 28/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo –
Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie,
− 29/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie –
Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie,
− 30/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto
Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz
upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia
postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie
świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”,
− 31/20 - zmieniająca uchwałę 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,
− 32/20 - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jerzego
Lechowskiego, ul. Heliodora Sztarka).
− 33/20 – skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zakładu Usług
Komunalnych w Szczecinie,
− 34/20 - skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom
Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29
w Szczecinie,
− 35/20
przyznania dotacji
celowej
na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
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−

36/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
− 37/20 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Łowicka),
− 38/20 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szkocka),
− 39/20 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Prof. Władysława
Grabskiego).
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Kultury i Promocji.
6. Informacja w sprawie wyników opracowania eksperckiego do aktualizacji polityki
przestrzennej pn. "Waloryzacja przyrodnicza Miasta Szczecin".
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
418/19 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych
położonych w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej,
na okres 30 lat
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Autopoprawka do projektu
uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Pana Konrada Kulę.
Konrad Kula – reprezentant części mieszkańców osiedla - wypowiedź stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Pana Damiana
Czarkowskiego.
Damian Czarkowski - stwierdził, że w ostatnim czasie zrobiło się bardzo wiele
hałasu medialnego w tej sprawie. Przekazał informację na temat frekwencji w
kościołach. Przeliczyli w styczniu i na początku lutego ile rzeczywiście mieszkańców
osiedla Bukowe Klęskowo chodzi do kościoła. Średnia mieszkańców uczestniczących
w nabożeństwach w niedziele waha się od 5,86 do 7,2%. Na 14.441 mieszkańców
około 1000 ludzi chodzi do kościoła, czyli nie jest to liczba szczególnie porażająca.
Rzeczywiście, w kościołach, w parafiach nie ma tłoku, ale nie ma co się dziwić skoro
są 4 kościoły w promieniu 2 km kwadratowych. Pan Czarkowski odniósł się do
wypowiedzi Prezydenta Miasta z poprzedniej sesji, który mówił o dwóch sprzecznych
opiniach Komisji Budownictwa. Jego zdaniem według regulaminu rady miasta jedna
komisja nie może wydać 2 sprzecznych opinii. Zawsze liczyć powinna się ostatnia
opinia komisji, więc w tym wypadku, na temat tego gruntu liczy się decyzja dot.
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zmiany planu zagospodarowania i chciałby, żeby radni podejmując decyzję w tym
zakresie kierowali się tą opinią.
Kolejną rzeczą, którą chciał przekazać to, to że nie są jakimiś antyklerykałami.
W przyszłości, jeżeli osiedle będzie się rozbudowywać, będzie tam więcej
mieszkańców. Będzie ostatnią osobą, która będzie protestować przeciwko budowie
kościoła. Natomiast na tę chwilę, w tym miejscu i na tej działce naprawdę nie jest to
dobre rozwiązanie aby przekazywać to pod kościół. Zaapelował do radnych aby
reprezentowali głos mieszkańców.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Pana Arkadiusza
Woźnego.
Arkadiusz Woźny – mieszkaniec Osiedla Nad Rudzianką. Uczestniczył w
spotkaniach mieszkańców, gdzie zbierano podpisy pod petycją o zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego na ich osiedlu z 2009 roku. Dużo budynków
powstało w 2010 r. i nadal powstają. Na spotkaniach mieszkańców padały pytania o
zasadność budowy kościoła na ich osiedlu. Pytania bardzo zasadne, gdyż w
najbliższym sąsiedztwie są aż cztery, a piąty się buduje na osiedlu w Kijewie. A w
promieniu 3 km jest ich aż 8. Nadmienił, że nie są one przepełnione. Wręcz
przeciwnie ludzi w kościołach jest mało, co można było zobaczyć na zdjęciach w
internecie i gazetach. Do najbliższego kościoła mieszkańcy mają zaledwie kilka
minut spacerem. Zatem po co budować następny, dając drogą ziemię za bezcen, gdy
w budżecie brakuje pieniędzy. Zebrali kilkaset podpisów pod petycją o zmianę planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Jest
jeszcze
podpisana
petycja
na
petycjeonline.com. Przeciw budowie kościoła zebrano prawie 1800 podpisów i około
1400 ze Szczecina. Poinformował, że są ludźmi wierzącymi, mają blisko już jeden
kościół i ich potrzeby duchowe są w pełni zaspokojone. Nie mają za to placów
zabaw, obiektów rekreacyjnych i najważniejsza sprawa nie mają przedszkola ani
żłobka. W biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta można przeczytać, że jest
61 placówek publicznych jeśli chodzi o przedszkola, w tym dwie w Podjuchach, dwie
na Słonecznym, dwie w Zdrojach, jedna w Dąbiu, jedna na Majowym, jedna na
Bukowym, a po ich stronie aż do Kijewa nie ma żadnego przedszkola. Z tego samego
biuletynu wynika, że jest 9 żłobków miejskich. W tym jeden w Dąbiu i jeden na
Słonecznym. Miejsc wolnych brak. Z dziewięciu żłobków w całym mieście tylko dwa
są po prawej stronie miasta, a kościołów po tej stronie miasta jest aż dziesięć. Nie
są przeciwnikami kościoła jako instytucji, wręcz przeciwnie, ale to pokazuje skalę
różnic nad, którymi trzeba się pochylić. Nie może być tak, że sprawy duchowe części
mieszkańców są ważniejsze niż potrzeby bytowe wszystkich. Na ostatniej sesji rady
miasta padły słowa od jednego z mieszkańców o niezrozumieniu tematu i że kościół
jest potrzebny, by budować wspólnotę. Otóż zrozumienie tematu jest po ich stronie
pragmatyczne, a wspólnotę tworzą ludzie nie budynki i to na różnych wartościach i
na różnych płaszczyznach, nie tylko religijnych. Stwierdził, że "Różnimy się, ale się
szanujmy bądźmy pragmatyczni, a nie ideologiczni".
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Pana Adama
Szewczyka.
Adam Szewczyk – stwierdził, że plan budowy kościoła na osiedlu nad Rudzianką od
jakiegoś czasu przedstawiany jest przez oponentów, przeciwników jego powstania
jako kontrowersyjny. Przyznał, że z dozą rozczarowania stał przed radnymi miesiąc
temu licząc, że zostaną przedstawione jakieś argumenty zwolenników protestów,
inne od przytoczonych liczb dotyczących grup niezadowolonych. Wtedy pomyślał, że
miał zadziałać argument siły, a nie siła argumentów. Dzisiaj widzi, że jest trochę
inaczej. Cieszy się, że jest szersza wymiana opinii na ten temat. Przypomniał, że
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powstanie parafii na osiedlu nad Rudzianką było i jest planowane nie zamiast, ale
wraz. Cieszy się, że jest taka otwartość do dyskusji. Uważa, że lepiej, zamiast toczyć
spór o fundamentalne prawa do współfunkcjonowania w przestrzeni życia
społecznego różnych instytucji zacząć rozmawiać jak je zorganizować, by ich
służebność i przydatność zoptymalizować. Przecież w parafii może powstać
przedszkole, świetlica, a nawet szkoła. Podkreślał poprzednio znaczenie
wspólnotowości w różnych aspektach życia społecznego. Zwrócił uwagę, że nie przy
hipermarketach, nie przy bankach, nie przy kinach, nie przy placach zabaw tworzą
się wspólnoty. One tworzą się przy parafiach, to tam jest takie naturalne
środowisko. Odwiedzamy owszem, place zabaw, banki, poczty, one są bardzo
potrzebne, ale to nie tam tworzy się taka zintegrowana wspólnota, prawdziwa,
znająca się na bazie jakichś wspólnych wartości. Kończąc podkreślił, że religia,
wiara jest jedną ze składowych naszej narodowej, polskiej tożsamości i niejeden raz
stanowiła źródło ratunku i przetrwania. Zaapelował aby dziś, gdy panuje względny
dobrobyt nie odwracać się od tego.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Pana Michała
Podkowę.
Michał Podkowa - jest mieszkańcem parafii, która jest erygowana przez arcybiskupa
i parafianom zależy, aby ta parafia miała swoje miejsce fizyczne. Ustosunkowując
się do argumentów oponentów uważa, że dobrym pomysłem jest, aby połączyć
kościół i przedszkole, bo jest jedno przedszkole katolickie na lewobrzeżu. Nie ma
katolickiego przedszkola na prawym brzegu. Myśli, że to będzie rozwiązanie wielu
problemów, które były zgłaszane. Odwołał się do słów Błogosławionego Męczennika
Księdza Popiełuszko: "Zło dobrem zwyciężaj.". Było może w tej sprawie podjętych
wiele złych decyzji, ale chciałby prosić o jedną dobrą.
B. Sochański - w imieniu Klubu radnych PiS poprosił o 5 min przerwy.
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę do godz. 10.50.
Po przerwie:
B. Sochański - w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek
o głosowanie przedmiotowego projektu uchwały bez dyskusji.
E. Łongiewska-Wijas - chciałaby aby umożliwiono zabranie głosu radnym.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek klubu
radnych PiS
za – 18

przeciw - 7

wstrzym. – 3

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 418/19
z autopoprawką
za – 14

przeciw - 11

wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę
bezprzetargowego
wydzierżawienia
nieruchomości
gruntowych
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w sprawie
położonych

w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej, na okres 30 lat. Uchwała
Nr XV/497/20 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
22/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego
w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 22/20
za – 27

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Uchwała
Nr XV/498/20 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
24/20 - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej
Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 24/20
za – 19

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 20202022”. Uchwała Nr XV/299/20 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
25/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy
Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza
przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 25/20
za – 26

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen.
Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. Uchwała
Nr XV/500/20 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
30/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto
Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz
upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia
postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie
świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 30/20
za – 26

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon
opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum
Świadczeń
do
prowadzenia
postępowania,
w tym
wydawanie
decyzji
administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer
75”. Uchwała Nr XV/501/20 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
23/20 - podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa
w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin
zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 23/20
za – 25

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia
wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka. Uchwała Nr XV/502/20 stanowi załącznik
nr 22 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
26/20 - przyjęcia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych
i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum
Żeglarskiego w Szczecinie położonych przy ulicy Przestrzennej 19-21
w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Autopoprawka do projektu
uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
E. Łongiewska-Wijas - uznała, że przedmiotowego projektu nikt nie przeczytał,
żadna komisja nie opiniowała. Stwierdziła, że po raz kolejny jest to uchwała, której
uzasadnienie przynosi szereg innowacji w ramach języka polskiego. Forma w jakiej
uzasadnienie jest napisane unieważnia prawie wszystkie zasady poprawności
językowej, której uczymy się w szkole, interpunkcji, ortografii, składni, deklinacji.
Jest to uchwała regulująca ważny aspekt działalności Centrum Edukacji, bo
adresuje ona ofertę szkoleniową dla młodzieży niepełnosprawnej. Jest to rzecz
godna uwagi, godna pochwały, ale gdy wczytamy się odnosi się wrażenie, że służy to
jako zasłona dymna podwyżek, które zresztą nie są podane w uchwale. W związku z
tym radna poprosiła o doprecyzowanie w jakim zakresie te podwyżki będą.
Stwierdziła, iż można powiedzieć, że pod auspicjami niepełnosprawnych
wprowadzamy podwyżki. Szkoda, że tej generalnie pozytywnej uchwale towarzyszy
takie uzasadnienie, które można nazwać masakrą na języku ojczystym. Jest to
jakieś niechlujne, niepoprawne językowo uzasadnienie, momentami bełkot, który
chwilami wymaga przetłumaczenia na język polski. Kierowanie do radnych takiego
"potworka" jest oznaką lekceważenia Rady, ustawy o języku polskim i spraw,
którymi Rada się zajmuje. Radna poinformowała, że ma do Prezydenta dwa wnioski,
jeden bieżący, a drugi długoterminowy. Poprosiła o podanie skali podwyżek za
korzystanie ze sprzętu w Centrum Żeglarskim, bo z tej uchwały to nie wynika.
Zawnioskowała o organizację szkoleń dla osób piszących uchwały w zakresie
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umiejętnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim. Poprosiła o większą
staranność w przygotowywaniu dokumentów kierowanych do Rady Miasta.
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad zaapelowała, że jeżeli radni dostrzegą jakieś
językowe, interpunkcyjne wpadki, to należałoby to wcześniej zgłaszać.
Poinformowała, że projekt był omawiany na Prezydium i wyjaśniła, że jest to
upoważnienie Prezydenta do uporządkowania kwestii cennika, korzystania z
urządzeń w Centrum Żeglarskim, tak jak to jest w innych obiektach sportowych w
Mieście.
K. Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu wyjaśnił, iż zmiana w uchwale dotyczy dwóch
aspektów, zmiany statusu i możliwość kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami.
Miasto współpracuje w tej kwestii ze Związkiem Żeglarskim i Fundacją Anioły lubią
Żywioły. Chodzi o to aby dzieci z niepełnosprawnościami mogły też korzystać z
żeglarstwa i dzięki temu też z rehabilitacji. Drugą sprawą jest kwestia cennika. Na
dzień dzisiejszy cennik jest, ale pozostaje kwestia dostosowania go do realnych cen
jakie są na rynku.
W. Dąbrowski – uznał, że po raz kolejny, bocznymi drzwiami wprowadza się w
uzasadnieniu coś takiego jak finansowanie działalności promocyjnej. Kolejna firma
w Szczecinie, która będzie prowadziła działalność promocyjną, czyli będą szły
dodatkowe pieniądze nie bardzo wiadomo na co. W związku z tym radny złożył
wniosek o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy.
za – 11

przeciw - 17

wstrzym. – 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 26/20 z autopoprawką
za – 20

przeciw - 3

wstrzym. – 6

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności
publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie położonych
przy ulicy Przestrzennej 19-21 w Szczecinie. Uchwała Nr XV/503/20 stanowi
załącznik nr 25 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
27/20 - zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w zespół szkół specjalnych
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 27/20
za – 26

przeciw - 0

wstrzym. – 1
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru
przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie
przy ul. Polickiej 3 w zespół szkół specjalnych. Uchwała Nr XV/504/20 stanowi
załącznik nr 27 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
28/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Przewodnicząca
obrad
poinformowała,
że
Komisja
i Mieszkalnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ds.

Budownictwa

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 28/20
za – 28

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4”
w Szczecinie. Uchwała Nr XV/505/20 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
29/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Przewodnicząca
obrad
poinformowała,
że
Komisja
i Mieszkalnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ds.

Budownictwa

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 29/20
za – 28

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie.
Uchwała Nr XV/506/20 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
31/20 - zmieniająca uchwałę 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 32 do protokołu. Autopoprawka do projektu
uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
M. Żylik - w imieniu Klubu radnych Bezpartyjni zawnioskował o 5 min. przerwy.
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę do godz. 11.20.
Po przerwie:
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 31/20 z autopoprawką
za – 27

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 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 XV/507/20 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
J. Balicka - poinformowała, że czeka na Komisję ds. Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska aby zweryfikować katalog osób uprawnionych.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
32/20 - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
(ul. Jerzego Lechowskiego, ul. Heliodora Sztarka)
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 32/20
za – 26

przeciw - 0

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw
urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jerzego Lechowskiego, ul. Heliodora Sztarka).
Uchwała Nr XV/508/20 stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
33/20 - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zakładu Usług
Komunalnych w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 33/20
za – 22

przeciw - 0

wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na
Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
Uchwała Nr XV/509/20 stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
34/20 - skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 34/20
za – 22

przeciw - 2

wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na
działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi
Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie. Uchwała Nr XV/510/20 stanowi
załącznik nr 40 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
35/20 - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 35/20
za – 24

przeciw - 1

wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie
przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej
ewidencji zabytków. Uchwała Nr XV/511/20 stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
36/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta
Szczecin oraz ich składów osobowych
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. Przewodnicząca
poinformowała, że w ramach autopoprawki rezygnację z pracy w Komisji ds. Kultury
i Promocji zgłosili radni:
− Witold Dąbrowski,
− Agnieszka Kurzawa,
− Maria Myśliwiec,
− Marcin Pawlicki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 36/20 z autopoprawką
za – 25

przeciw - 1

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów
osobowych. Uchwała Nr XV/512/20 stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
37/20 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Łowicka)
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 37/20
za – 28

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Łowicka). Uchwała Nr XV/513/20 stanowi
załącznik nr 46 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
38/20 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szkocka)
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 38/20
za – 27

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szkocka). Uchwała Nr XV/514/20 stanowi
załącznik nr 48 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:
39/20 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
(ul. Prof. Władysława Grabskiego)
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 39/20
za – 25

przeciw - 0

wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Prof. Władysława Grabskiego). Uchwała
Nr XV/515/20 stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 5 punktu porządku obrad:
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Kultury i Promocji.
H.
Durka
–
radca
prawny
wyjaśniła,
że
wybór
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji należy do kompetencji Komisji, wynika to z § 7
Regulaminu Rady Miasta. Niemniej jednak jest jeden wyjątek, i ten wyjątek właśnie
się zdarzył mimo, że Regulamin Rady Miasta zakłada, że posiedzenia komisji
odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Kiedy Komisja nie dokona wyboru
Wiceprzewodniczącego w ciągu miesiąca od dnia jej powołania lub zwolnienia się
stanowiska Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, wówczas kompetencja
wyboru należy do Rady, oczywiście spośród członków komisji. Opinia prawna
stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
Ł. Tyszler – zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Żylika na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Kultury i Promocji.
Radny M. Żylik wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o wybór radnego M. Żylika
na Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Kultury i Promocji
za – 23

przeciw - 1

wstrzym. – 4

W wyniku przeprowadzonego głosowania radny M. Żylik został wybrany
Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Kultury i Promocji. Uchwała Nr XV/516/20
stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
E. Łongiewska-Wijas - poinformowała, że na posiedzeniu Komisji ds. Kultury
i Promocji, na którym wybrano radnego M. Żylika na Wiceprzewodniczącego podała
dokładnie tę sama argumentację jaka podała dzisiaj mec. Durka. W związku z tym
oczekuje przeprosin od Przewodniczącego ds. Kultury i Promocji i szefa klubu
radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy uznali głos radnej za bezzasadny i że nie ma
racji. Była na dwudziestu członków Komisji jedyną osobą, która mówiła, że to
postępowanie jest niezgodne z prawem.
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Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad:
6. Informacja w sprawie wyników opracowania eksperckiego do aktualizacji
polityki przestrzennej pn. "Waloryzacja przyrodnicza Miasta Szczecin".
Prezentacji informacji, która stanowi załącznik nr 53 do protokołu, dokonała
Z. Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
Uwag i pytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad:
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miasto Szczecin.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 54 do protokołu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad:
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
D. Matecki - zaapelował do Prezydenta P. Krzystka o to, aby w załączniku nr 4 do
Zarządzenia nr 519/19, rozszerzył katalog osób i pojazdów uprawnionych do
bezpłatnego wjazdu na Cmentarz Komunalny w Szczecinie o: inwalidów wojennych
i wojskowych, pierwszą grupę inwalidzką wraz z opiekunem, osoby represjonowane
przez reżim komunistyczny, osoby poszkodowane w tragicznych wydarzeniach
Grudnia '70 w Szczecinie oraz ich rodziny, osoby niepełnosprawne wraz
z opiekunem, Honorowych Obywateli Miasta Szczecin, osoby odznaczone Medalem
za Zasługi dla Miasta Szczecin, osoby odznaczone tytułem Ambasador Szczecina. Na
dzień dzisiejszy dochodzi do sytuacji, że na Cmentarz rodziny ofiar Grudnia '70 nie
mogą za darmo wjechać, a często są to starsze schorowane osoby. Dla osób
niepełnosprawnych byłoby to zdecydowane ułatwienie. Zakres osób które mogą
bezpłatnie wjeżdżać na teren Cmentarza jest w gestii Prezydenta P. Krzystka dlatego
jednym aktem prawnym mógłby to rozszerzyć.
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na
piśmie.

Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad:
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
Nie wniesiono.
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Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad:
10.

Zamknięcie obrad.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka XV zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin.

Przewodnicząca obrad
Renata Łażewska
Protokołowała:
Edyta Sowińska
Marta Klimek
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