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Protokół  Nr  I/14 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  01 i 08  grudnia   2014  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 01 grudnia 2014 r.: 
- godz. 13.00 
Zakończenie obrad w dniu 08 grudnia 2014r.: 
- godz. 16.45 
 
 
W dniu 01 grudnia 2014 r. w sesji uczestniczyło 28 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Tomasz Grodzki 
2. Piotr Krzystek 
3. Krzysztof Soska 
 
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, 
- goście zaproszeni 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad powitał przybyłych na 
inauguracyjną sesję i otworzył I zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. Poprosił 
wszystkich o powstanie i wprowadzenie sztandaru Rady Miasta. 
 
Następnie odegrano hymn Polski i hejnał Miasta. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad stwierdził, że na sali obrad jest 28 
radnych. Powitał nowo wybranych radnych, Prezydentów, pracowników Urzędu 
Miejskiego, przedstawicieli rad osiedlowych, mass media i wszystkich przybyłych na 
sesję, a także posłów na sejm RP. 
 
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym Rady 
Miasta Szczecin. 
 
Grzegorz Kasicki – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pogratulował 
wszystkim wybranym na radnych oraz wręczył zaświadczenia o wyborze na radnych 
Rady Miasta Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
 
Radny Jan Stopyra odczytał rotę ślubowania ”Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.  
 
Następnie każdy z nowo wybranych radnych kolejno wstawał i wypowiadał słowo 
„Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.  
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do poniedziałku 08.12.2014 r. 
 
 
Po przerwie w dniu 8 grudnia 2014 r.: 
 
W dniu 08 grudnia 2014 r. w sesji uczestniczyło 28 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 

1. Mariusz Bagiński 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i Jego Zastępcy - lista obecności stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu, 
- Dyrektorzy Urzędu Miejskiego - lista obecności stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu, 
- przewodniczący rad osiedlowych, 
- dyrektorzy/kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, 
- goście zaproszeni 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad powitał przybyłych na drugą część 
I zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin. Stwierdził, że na sali obrad jest quorum 
zatem obrady rady były prawomocne. Powitał radnych, Prezydentów, pracowników 
Urzędu Miejskiego, przedstawicieli rad osiedlowych, mass media i wszystkich 
przybyłych na sesję, a także posłów na sejm RP. 
 
Radny Jan Stopyra odczytał rotę ślubowania ”Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”. 



 3

 
Tomasz Grodzki - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Przyjęcie porządku obrad. 
 
J. Stopyra - radny senior, przewodniczący obrad poinformował, że jest wniosek o 
poszerzenie porządku obrad o punkt "Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.". 
 
A. Szałabawka – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkty "Wybór 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta" oraz "Powołanie komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych.". 
 
A. Szałabawka – poinformował, że nie jest sprawny system do głosowania i należy 
głosować przez podniesienie ręki. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poprosił kluby o zgłoszenie 
kandydatów do liczenia głosów. 
 
P. Jania - w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnego Marka 
Duklanowskiego. 
 
Platforma Obywatelska zgłosiła kandydaturę radnej Grażyny Zielińskiej. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o 
poszerzenie porządku obrad o punkt "Wybór Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta.". 
 
za - 28  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o 
poszerzenie porządku obrad o punkt "Powołanie komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych.". 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu 
wniosków przez Radę porządek obrad I sesji jest następujący: 
 

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
7. Powołanie komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. 
8. Zamknięcie obrad. 

 



 4

 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 

5. Wybór Przewodniczącego Rady. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poinformował, że 
Przewodniczącego Rady Miasta wybieramy w głosowaniu tajnym, bezwzględną 
większością głosów. Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 
 
P. Jania – w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnego Marka 
Duklanowskiego. 
 
Ł. Tyszler – w imieniu Platformy Obywatelskiej zgłosił kandydaturę radnej Grażyny 
Zielińskiej. 
 
W. Dzikowski – w imieniu Bezpartyjnych zgłosił kandydaturę radnej Jolanty 
Balickiej. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty przez aklamację. 
 
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad celem ukonstytuowania się. 
 
J. Stopyra - radny senior, przewodniczący obrad ogłosił 2 minuty przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poinformował, że radny Marek 
Duklanowski został przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur 
na Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
W. Dzikowski – w imieniu Bezpartyjnych zarekomendował radnego Jana Stopyrę. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poinformował, że jest koncepcja 
aby Przewodniczący Rady Miasta byli wybierani na jeden rok. 
 
P. Jania – w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poprosił o 10 minut przerwy. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 13.30. 
 
Po przerwie: 
 
P. Jania – w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnego Artura 
Szałabawki. 
 
T. Grodzki – w imieniu Platformy Obywatelskiej zgłosił kandydaturę radnego 
Łukasza Tyszlera. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad zapytał kandydatów o zgodę na 
kandydowanie. 
 
Artur Szałabawka i Łukasz Tyszler wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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J. Stopyra – nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 
 
M. Duklanowski - poinformował, że na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
Ustawowy skład Rady na dzień dzisiejszy wynosi 29 więc bezwzględna większość 
wynosi 15 głosów. Przedstawił zasady głosowania, które zostanie przeprowadzone. 
 
W. Dzikowski – poprosił aby przewodniczący obrad ogłosił przerwę, podczas której 
radni Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości ze sobą porozmawiają i 
zgłoszą jedną kandydaturę na Przewodniczącego Rady Miasta, która zostanie 
wybrana zdecydowaną większością głosów. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie 
czy osoba kandydująca może na siebie głosować czy też nie. 
 
Marek Stawarczyk – radca prawny stwierdził, że jego zdaniem kandydat może 
głosować lecz należy być przygotowanym, że może zostać stwierdzona nieważność 
takiej uchwały, ale bardzo chętnie radca będzie wtedy reprezentował Gminę przed 
Sądem Administracyjnym. Poinformował również, że w głosowaniu na 
Przewodniczącego Rady Miasta bezwzględna większość jest liczona od liczby 
obecnych na sali w dniu dzisiejszym czyli od 28. 
 
M. Jacyna-Witt - zapytała czy w ustawie o samorządzie gminnym oraz Statucie 
Rady Miasta istnieje pojęcie "Przewodniczącego rotacyjnego"? 
 
Marek Stawarczyk – radca prawny stwierdził, że nie ma takiego pojęcia. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy w celu 
wydrukowania kartek. 
 
Po przerwie: 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta ubolewa nad faktem, że Rada jest w sporze dlatego, 
że wydawało mu się, iż ideą prowadzonych od tygodnia rozmów było porozumienie w 
tej kwestii. Porozumienie miało polegać na wprowadzeniu rotacyjności w 
przewodniczeniu radzie miasta. Pan Jan Stopyra zrezygnował z kandydowania z 
nieporozumienia. Nie chciałby stawiać wszystkich w sytuacji, że jest on tą osobą, 
która zepnie wszystkie głosy i będzie przewodniczącym w pierwszym rozdaniu. 
Chcieli aby to porozumienie nastąpiło pomiędzy dwoma największymi klubami w 
radzie miasta więc Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. 
Prezydent jeszcze raz zaapelował o to aby spróbować jednak uzgodnić stanowiska i 
aby stosując zasadę rotacyjności przyjąć, że największy klub w radzie miasta będzie 
miał pierwszego przewodniczącego. To byłaby duża wartość. Zaapelował aby jeszcze 
raz spróbować usiąść ze sobą do stołu (Platforma Obywatelska oraz Prawo i 
Sprawiedliwość) i uzgodnić pierwszego i drugiego przewodniczącego. To byłoby 
rozwiązanie, którego oczekują mieszkańcy Szczecina. Bezpartyjni poprą każde 
rozwiązanie, które będzie wspólną propozycją w imię dobrej współpracy. 
 
Ł. Tyszler – cieszy się z deklaracji Prezydenta Miasta i zaprasza do rozmów 
przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydenta Miasta. 
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D. Krystek – stwierdził, że dla mieszkańców Szczecina dzisiaj nie ma znaczenia czy 
pierwszym Przewodniczącym Rady Miasta będzie Artur Szałabawka czy Łukasz 
Tyszler. Ważne aby dzisiaj rozpocząć pracę, powołać komisje i od jutra wziąć się do 
roboty. 
 
A. Szałabawka – stwierdził, że to kto będzie Przewodniczącym Rady Miasta jest w tej 
chwili sprawą polityczną. W dobrym tonie będzie jeszcze porozmawiać z 
Prezydentem, a później podjąć decyzję polityczną. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
Przystąpiono do głosowania: 
 
M. Duklanowski – przedstawił zasady głosowania, które zostanie przeprowadzone. 
 
Komisja skrutacyjna odczytując listę radnych dokonała rozdania kart do 
głosowania. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad ogłosił przerwę umożliwiającą 
przeliczenie głosów przez Komisję skrutacyjną. 
 
Po przerwie: 
 
M. Duklanowski odczytał wyniki głosowania (protokół komisji skrutacyjnej stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu), informując, że żaden kandydat nie otrzymał 
wymaganej ilości głosów. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur 
na Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
P. Jania – w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Artura 
Szałabawki. 
 
A. Szałabawka – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
T. Grodzki – w imieniu Platformy Obywatelskiej zgłosił kandydaturę Łukasza 
Tyszlera. 
 
Ł. Tyszler – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
D. Krystek – zgłosił kandydaturę Jana Stopyry. 
 
J. Stopyra – podziękował za zaufanie i stwierdził, że jeśli będzie jedynym 
kandydatem to wyrazi zgodę na kandydowanie, a jeżeli nie to nie. 
 
Ł. Tyszler – złożył rezygnację z kandydowania jeżeli Przewodniczący Stopyra będzie 
kandydował. 
 
P. Jania – podtrzymał kandydaturę radnego Artura Szałabawki. 
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J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy w celu 
wydrukowania kartek. 
 
Po przerwie: 
 
M. Duklanowski – przedstawił zasady głosowania, które zostanie przeprowadzone. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Komisja skrutacyjna odczytując listę radnych dokonała rozdania kart do 
głosowania. 
 
J. Stopyra – radny senior, przewodniczący obrad ogłosił przerwę umożliwiającą 
przeliczenie głosów przez Komisję skrutacyjną. 
 
Po przerwie: 
 
M. Duklanowski - odczytał wyniki głosowania (protokół komisji skrutacyjnej 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu), informując, że na Przewodniczącego Rady 
Miasta wybrano radnego Artura Szałabawkę. 
 
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
J. Stopyra - radny senior, przewodniczący obrad pogratulował nowo wybranemu 
Przewodniczącemu Rady Miasta. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący Rady Miasta podziękował za wybór i podziękował 
poprzednikowi Janowi Stopyrze. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta złożył gratulacje nowo wybranemu 
Przewodniczącemu Rady Miasta oraz podziękował Janowi Stopyrze. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
 
T. Grodzki – zaproponował aby wiceprzewodniczących wybrać on block. Zgłosił 
kandydaturę radnego Arkadiusza Marchewki. 
 
Radni wyrazili zgodę na propozycję radnego Grodzkiego. 
 
P. Jania – zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Hinca. 
 
J. Balicka – zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Bagińskiego. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Pisemna zgodna na kandydowanie 
radnego Bagińskiego stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 15.55. 
 
Po przerwie: 
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P. Jania – zaproponował aby przy wyborze Wiceprzewodniczących była ta sama 
Komisja Skrutacyjna, która przy wyborze Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
Radni wyrazili zgodę na propozycję radnego Jani. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad zapytał radcę prawnego czy przy wyborze na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta zgoda na kandydowanie może być wyrażona na 
piśmie podczas nieobecności na sesji. 
 
Marek Stawarczyk – radca prawny stwierdził, że wymagane jest wyrażenie zgody w 
jakiejkolwiek formie więc jeżeli jest w formie pisemnej to nie ma problemu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o 
przeprowadzenie głosowania. 
 
M. Duklanowski – przedstawił zasady głosowania, które zostanie przeprowadzone. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Komisja skrutacyjna odczytując listę radnych dokonała rozdania i zebrania kart do 
głosowania. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad omówił zasady powołania składów 
osobowych komisji stałych Rady Miasta na sali sesyjnej. 
 
P. Jania – poprosił radnych o wpisywanie się na listę ze składami osobowymi 
komisji. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania. 
 
M. Duklanowski - odczytał wyniki głosowania (protokół komisji skrutacyjnej 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu), informując, że na Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta wybrano: Mariusza Bagińskiego, Tomasza Hinca i Arkadiusza 
Marchewkę. 
 
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 

7. Powołanie komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych (projekt uchwały nr 335/14). 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Artur Szałabawka - 
Przewodniczący Rady Miasta. Poinformował, że jest zmiana nazwy i zakresu Komisji 
ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia na Komisję ds. 
Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
J. Balicka – poprosiła o 15 minut przerwy. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy. 
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Po przerwie: 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad przedłużył przerwę do godziny 17.00. 
 
Po przerwie: 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 335/14 
 
za - 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji 
stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. Uchwała Nr I/3/14 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 

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

Przewodniczący obrad 
 

Jan Stopyra 
 

Artur Szałabawka 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 
 


