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Protokół  Nr  XLII/18 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  26  czerwca  2018  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 26 czerwca 2018 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 16.30 
 
 
W dniu 26 czerwca 2018 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Grażyna Zielińska 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu, 
- Dyrektorzy Urzędu Miasta – 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. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną XLII zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miasta, 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 XLII zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
Przewodnicząca poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego 
prof. Seweryna Wiechowskiego uhonorowanego Medalem za Zasługi dla Miasta 
Szczecina. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Informacja na temat europejskiego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 
 
Maja Grzegorczyk – przedstawiła prezentację, która stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu i omówiła zagadnienia związane z wprowadzeniem europejskiego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a następnie odpowiedziała na 
pytania radnych. 
 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad pogratulowała Pani Beacie Bugajskiej - 
Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych za otrzymanie Zachodniopomorskiego 
Nobla w dziedzinie nauk humanistycznych. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zatwierdzenie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin 

odbytej w dniu 22 maja 2018 r. 
 
S. Biernat – 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: 
 
za – 22  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu): 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o wprowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały nr 149/18 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie 
 
za – 23  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XLII zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
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2. Informacja na temat europejskiego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 

3. Zatwierdzenie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w 
dniu 22 maja 2018 r. 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin. 

6.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 
2017 rok. 

6.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta. 
6.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta. 
6.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
6.5. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
6.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2017 oraz sprawozdania 
finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 
roku (127/18). 

6.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2017. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 125/18 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok, 
− 126/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 

rok i lata następne, 
− 143/18 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-

2022 z perspektywą do 2023 roku, 
− 128/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku 

aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz 
z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto 
Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze 
środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18, 

− 130/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
komunalnymi lokalami użytkowymi (z autopoprawką), 

− 131/18 - określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń 
gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności 
i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto 
Szczecin, 

− 132/18 - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, 

− 133/18 - likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. 
Budziszyńskiej 2 w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 
w Szczecinie, 

− 134/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do 
projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
"Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów 
szczecińskich szkół", 

− 135/18 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek 
oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego 
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Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII 
EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-
IP.02-32-K34/18, 

− 136/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na 
wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 
działalność w zakresie oświaty, 

− 137/18 - trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

− 138/18 - wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia 
pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki”, 

− 140/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu 
budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” 
w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych 
stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji 
w Szczecinie, 

− 141/18 - oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych, 
− 142/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu 

Centrum Świadczeń, 
− 144/18 - uchylenia uchwały Nr X/180/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 

lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie 
pomnika upamiętniającego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego, 

− 146/18 - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników sądowych, 

− 147/18 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin, 
− 148/18 - skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie, 
− 149/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Katarzyny). 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
za rok 2017. 

9. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok". 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
12. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
M. Jacyna-Witt – radna interpelowała w sprawie wydanego nakazu zdemontowania 
pieca gazowego w mieszkaniu komunalnym. 
 
R. Stankiewicz – radny interpelował w sprawie podjęcia działań mających na celu 
uruchomienie regularnych połączeń wodnych na trasie Szczecin - Międzyzdroje i 
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Szczecin - Świnoujście (załącznik nr 9 do protokołu) oraz instalacji w Szczecinie 
koła widokowego (diabelskiego młyna) - załącznik nr 10 do protokołu. 
 
M. Duklanowski – radny interpelował w sprawie chodnika przy ul. Władysława IV, 
likwidacji "buspasa", przystanku autobusu nr 53 oraz drogi dla rowerów wzdłuż 
ulicy 26 kwietnia. 
 
U. Pańka – radna interpelowała w sprawach: 

− autobusu linii 55 - załącznik nr 11 do protokołu, 
− sytuacji w domach pomocy społecznej - załącznik nr 12 do protokołu, 
− gryzoni na Podzamczu - załącznik nr 13 do protokołu, 
− wycinki drzew przy ulicy Sowińskiego - załącznik nr 14 do protokołu, 
− chodnika przy ul. Cukrowej - załącznik nr 15 do protokołu. 

 
M Gadomska – radna interpelowała w sprawach: 

− przywrócenia stanu drogi i pobocza ul. Wapiennej i Północnej na Osiedlu 
Warszewo - załącznik nr 16 do protokołu, 

− braku infrastruktury sportowej, kulturalnej i społecznej na osiedlu Warszewo 
- załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin. 
 
6.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 

2017 rok. 
 
P. Krzystek - Prezydenta Miasta podsumował rok 2017, przedstawił i omówił 
prezentację, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
St. Lipiński – Skarbnik Miasta przedstawił Sprawozdanie Prezydenta Miasta 
z wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Stanowi ono załącznik nr 18 do 
protokołu. Slajdy z prezentacji stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 
 
W. Dzikowski – w imieniu klubu radnych „Bezpartyjni” poinformował, że klub 
popiera wykonanie budżetu i zagłosuje za udzieleniem absolutorium Prezydentowi 
Miasta Szczecin. 
 
6.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta. 
 
Radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
6.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta. 
 
Radni otrzymali opinię w formie pisemnej – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
6.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Radni otrzymali opinię w formie pisemnej – załącznik nr 21 do protokołu. 
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6.5. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 
Radni otrzymali Informację o stanie mienia komunalnego w formie pisemnej - 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
6.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
 
Stanowisko (załącznik nr 23 do protokołu) i Wniosek (załącznik nr 24 do protokołu) 
Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Henryk Jerzyk. 
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania 
budżetu Miasta Szczecina za 2015 rok stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2017 oraz sprawozdania 
finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 
(127/18). 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała 
projekt uchwały pozytywnie. 
 
M. Kopeć – Przewodniczący klubu radnych PiS stwierdził, że rok 2017 to rok dobry 
dla Szczecina i wynika to chociażby z informacji dotyczącej PIT-u, a więc sytuacji, 
która jest jakby wyjątkowa, korzystna wynikająca z sytuacji gospodarczej, a ta 
sytuacja jest przecież elementem działań, które prowadzą także władze rządowe. To 
także kolejny rok realizacji drugiego porozumienia programowego dla Szczecina. 
Cała sfera podejmowana w ramach tego porozumienia dotyczyła z jednej strony 
edukacji, z drugiej strony gospodarki morskiej. Patrząc na edukację te działania 
zostały zrealizowane także dzięki polityce rządowej, a samorząd szczeciński te 
działania przeprowadził bardzo sprawnie za co należą się podziękowania Panu 
Prezydentowi, radnym, dyrektorom szkół oraz władzom Wydziału Oświaty. To także 
kwestia wielu decyzji, które zapadły na szczeblu centralnym, chociażby te dotyczące 
przemysłu stoczniowego czy te, które dotyczyły toru wodnego, a więc jakby 
bezpośrednio wpływające na to co się dzieje w Szczecinie, ale także wielu decyzji, 
które zapadały, a które były wsparciem dla miasta czyli chociażby takich jak Most 
Cłowy i Sczaniecką. To oczywiście jest możliwe dlatego, że Szczecin jest ważny i te 
kwestie są dostrzegane także na szczeblu centralnym. 
Patrząc na rok 2017 możemy powiedzieć, że wiele z tego o czym się mówi, wiele tych 
pozytywów było także możliwych dzięki polityce, którą realizuje obecny rząd. 
Natomiast patrząc oczywiście na samą uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i sprawozdania finansowego Miasta za 
okres od stycznia do grudnia 2017 roku to w zasadzie można powiedzieć, że 
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Szczecin zawiera zestawienie 
dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Miasta w 
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. To jest jedna kwestia, która 
jest zawarta w tej uchwale. Drugą kwestią jest opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która mówi, że analiza ww. dokumentów pozwoliła Komisji 
Rewizyjnej stwierdzić, że budżet Miasta za 2017 rok został wykonany prawidłowo. 
Przedstawione okoliczności uzasadniają ocenę, iż wniosek Komisji Rewizyjnej w 
sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z powołanymi przepisami prawa - 
na podstawie ustawowo określonych przesłanek i w ustawowo określonym terminie. 
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Te wszystkie elementy sprawiają, że Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze 
przygotowany projekt uchwały oraz będzie głosował za udzieleniem absolutorium 
Prezydentowi Miasta. 
 
P. Bartnik – Przewodniczący klubu radnych PO uważa, że reitingi na pewno nie 
wyrażają odczucia szczęścia mieszkańców Szczecina. Stwierdził, że Porozumienie 
dla Szczecina, to jest nic innego jak koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej oraz Partii Bezpartyjni. Typowo polityczne porozumienie, 
którego celem jest przejęcie i utrzymanie władzy co nie znaczy, że te osoby mają coś 
złego na myśli. Na tym polega polityka, że chce się zdobyć władzę i ją utrzymywać w 
celu przeprowadzenia swoich jak najlepszych koncepcji dotyczących 
funkcjonowania miasta. Platforma Obywatelska, która jest w opozycji do 
Porozumienia politycznego dąży do zdobycia władzy w celu realizacji swoich 
poglądów na to jak należałoby zarządzać miasta. Plan budżetu polega na 
zaplanowaniu dochodów i wydatków. Istotnym jest PIT, CIT i subwencja oświatowa. 
CIT niestety nie rośnie, a PIT rośnie, bo koniunktura ogólnoeuropejska jest taka, że 
nie ma w zasadzie bezrobocia prawie nigdzie i w związku z tym ludzie zarabiają i 
płacą podatki. Należy się z tego cieszyć. Nie zadowala rzeczywiste wykonanie 
wydatków majątkowych na poziomie 56%. Zdaniem radnego planowanie powinno 
jednak być takie żeby było skuteczne. Rozumie, że mogą być trudności, ale 
trudności pt. 56% to jest za duża różnica w planowaniu. Część uchybień wynika z 
braku absorpcji środków europejskich, część z błędu przy planowaniu inwestycji, 
część na skutek złego wyboru wykonawców inwestycyjnych, część na skutek 
przedłużania terminów realizacji poszczególnych inwestycji. Radny przeczytał 
przykładowo kilkanaście takich inwestycji m.in.: 

− budowa boiska przy ul. Budziszyńskiej zaplanowano 450 tys. zł. - okazało 
się, że oferta jest na 1.200.000 zł w związku z tym należało to przełożyć na 
następny rok; 

− regulacja stosunków wodnych w rejonie lasku arkońskiego - z 
zaplanowanych 45 tys. zł wykonano 2%, bo okazało się, że potrzebna jest 
jeszcze decyzja środowiskowa; 

− polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich w Szczecinie - za 
prawie 1 mln. zł wykonano w 2%, bo okazało się, że trzeba jeszcze 
dostosować odpowiednią dokumentację techniczną, 

− Fundacja na rzecz dzikich zwierząt Ostoja - na ok. 1 mln. zł. przesunięto na 
2018 rok ze względu na skomplikowany charakter zadania. 

Największym mankamentem w mieście na dzień dzisiejszy jest realizacja inwestycji. 
 
M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że w dniu dzisiejszym tak naprawdę mamy 
podsumowanie kadencji, a nie tylko roku 2017. Przez ostatnie 20 lat radna mocno 
angażowała się w politykę, 16 lat była samorządowcem. Dane jej było, przez te 16 
lat, funkcjonować w opozycji. Najpierw do Prezydenta Szczecina Mariana Jurczyka, 
a następnie do jego zastępcy, który później stał się Prezydentem - Piotra Krzystka. 
Kocha Szczecin i dlatego przez wszystkie te lata wskazywała największe jego 
wyzwania i atuty, ale także problemy. Nawet jak była radną Sejmiku 
Zachodniopomorskiego to i tak najważniejszy był dla niej Szczecin jako Metropolia, 
bo nie ma silnego województwa bez silnej jego stolicy. Bardzo żałuje, że 16 lat temu 
Prezydentem Szczecina nie została wybrana Pani Profesor Teresa Lubińska. Nasze 
Miasto byłoby dzisiaj w zupełnie innej, znacznie lepszej sytuacji. Niestety cztery lata 
kadencji Jurczyka, a następnie 12 lat Piotra Krzystka spowodowało, że nasze Miasto 
zostało przez ekspertów uznane za najbardziej przegrane po 1989 roku. Afera 
mieszkaniowa polegająca na bezprawnym zajęciu mieszkania komunalnego przez 
Piotra Krzystka, konieczność zwrotu tego mieszkania nakazana przez sąd, a 
następnie wypłacenie własnej żonie na podstawie zawartej z nią ugody 200 tys. zł. 
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za jego remont kładzie się cieniem na całą tę prezydenturę pokazując cynizm i 
małostkowość jej wątpliwych bohaterów. Przez wszystkie te lata miało miejsce 
wyprowadzanie nieruchomości o gigantycznej wartości ponad 1 miliarda złotych do 
spółek miejskich poza nadzór społeczny, a następnie prywatyzację na niejasnych 
zasadach. W przypadku kamienic było to z wielką krzywdą dla eksmitowanych bez 
żadnego odszkodowania mieszkańców. Sprzedaż nieruchomości miejskich przez 
spółki znajduje się obecnie w zainteresowaniu odpowiednich służb. Radna ma 
nadzieję, że osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości nie unikną kary. Niestety 
takie i inne działania wynikające z lekceważenia potrzeb ludzi, braku dbałości o 
dobro wspólne spowodowały zdewastowanie Centrum Szczecina oraz doprowadzenie 
ogromnych obszarów naszego miasta do degradacji społecznej i gospodarczej. 
Fatalne prowadzenie przez Prezydenta inwestycji w latach 2012-2014 zostało 
negatywnie ocenione w 2015 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli, która wykazała, że 
zapłaciliśmy jako mieszkańcy o 50 milionów więcej niż zostało to założone. Później 
było już tylko gorzej. Praktycznie żadna z realizowanych inwestycji nie została 
ukończona w terminie, w pierwotnej cenie, bez atmosfery skandalu. Wystarczy 
przypomnieć nieustannie psujący się System Zarządzania Komunikacją Miejską, 
Spalarnię Odpadów, pękające tory Szybkiego Tramwaju, remonty ulic Kwiatowej, 
Bogusława czy Jagiellońskiej, tonącą Wyspę Grodzką w sprawie której Prokuratura 
wszczęła przeciwko Prezydentowi Szczecina dochodzenie. Część milionowych 
inwestycji została przeprowadzona bez uzasadnienia m.in. takich jak wytarte już 
maty 3D, bezsensowne tablice świetlne na trasach wjazdowych czy parking przy 
lotnisku w Dąbiu. Świadczy to o lekceważącym podejściu do pieniędzy publicznych 
przez Prezydenta Szczecina i jego otoczenia. Jednocześnie nie zostały przez ten 
okres zaspokojone najistotniejsze potrzeby mieszkańców. W ostatnim czasie 
Wojewoda Zachodniopomorski bardzo krytycznie ocenił brak nowych domów 
pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i ośrodków pomocy dla samotnych 
matek z dziećmi oraz kobiet ciężarnych, które znalazły się w trudnej sytuacji. 
Tymczasem mieszkańcy Szczecina są coraz starsi, a młodzi ludzie stąd wyjeżdżają. 
Przez wszystkie te lata praktycznie nie budowano nowych mieszkań komunalnych, 
a stare nie były remontowane. To, że w 6 tys. mieszkań komunalnych brak jest 
toalet i łazienek jest hańbą Szczecina. Przypominam, że w budżecie na 2017 rok 
zabezpieczone zostały środki na wykonanie 200 toalet - wykonano 30. W ostatnich 
latach przez zaniedbanie i brak właściwego nadzoru ze strony Prezydenta 
doprowadzono do zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych do niebotycznej 
wysokości 200 milionów złotych i przez wszystkie te lata nie próbowano rozwiązać 
tego problemu narażając budżet Szczecina na straty, spychając dłużników na 
margines społeczny, ale za to mocno gratyfikując prawników obsługujących w tym 
zakresie jednostki miejskie, bez względu na efekt ich działania. Wielkim wsparciem 
Prezydenta i jego otoczenia cieszyły się dyskonty i właściciele galerii handlowych. W 
naszym mieście liczba tych pierwszych jest największa w Polsce w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców. Galerie handlowe także zawsze mogły liczyć na życzliwe plany 
zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycje wspierające w postaci remontów 
chodników i ulic znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Niestety nasi lokalni, 
drobni przedsiębiorcy nie mogli liczyć na wsparcie ze strony Prezydenta. Wręcz 
przeciwnie, spotykali się z lekceważeniem i arogancją. Nieustanne podwyżki opłaty 
użytkowania wieczystego, wysoki podatek od nieruchomości, brak elastyczności 
przy negocjacjach dotyczących dzierżawy obiektów, brak współpracy przy 
inwestycjach miejskich są tego najlepszym przykładem. Przez wszystkie te lata 
radna nie zauważyła zaangażowania Pana Prezydenta w branżę, która dla naszego 
miasta jest najważniejsza. Przemysł morski i stoczniowy. Gdy likwidowano Stocznię 
Szczecińską - najważniejsze przedsiębiorstwo w naszym mieście Prezydent nie 
stanął w jej obronie. Od tego czasu nie wykazał żadnej aktywności przy wsparciu tej 
branży. Wręcz przeciwnie. Niepotrzebny konflikt z największym polskim armatorem 
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PŻM, brak inwestycji w infrastrukturę drogową i komunikacyjną prowadzącą do 
Stoczni, nieustanne podwyższanie podatku od nieruchomości będącego dużym 
obciążeniem dla odbudowującej się Stoczni Szczecińskiej MSR Gryfia źle świadczy o 
zrozumieniu priorytetów naszej lokalnej gospodarki. Przypomniała, że jest kibicem 
kibiców szczecińskiej Pogoni. Zawsze była zwolennikiem budowy nowego stadionu 
piłkarskiego dl kibiców Pogoni. Została zaproszona do inicjatywy Nowy Stadion dla 
Szczecina przez Prezesa MKS Pogoń. Pozostała tej inicjatywie wierna. Do końca 
broniła idei budowania nowego stadionu zamiast mało efektownego remontu 
proponowanego przez Prezydenta Miasta. W ostatnim roku miał miejsce żałosny 
serial, w którym remont stadionu z kwoty 50 milionów zł. urósł do 275 milionów 
złotych, a fachowcy od budownictwa twierdzą, że dojdzie do 400 milionów zł. 
Zaapelowała do kibiców aby nie dali się omamić obietnicami przez grupę ludzi dla 
których ważniejszy jest własny partykularny interes od wybudowania pięknego, 
funkcjonalnego obiekty na miarę naszych potrzeb. Jeżeli Prezydent Szczecina nie 
potrafi wyremontować w ciągu czterech lat przyszkolnego basenu pływackiego to 
opowieści o remoncie stadionu w ciągu dwóch lat można między bajki włożyć. 
Remont basenu pływackiego przy Szkole Podstawowej nr 10 to kolejny przykład 
kompromitującego braku wiedzy i zdolności organizacyjnych osób za to 
odpowiedzialnych oraz tego, który te osoby nadzoruje - Prezydenta Szczecina. 
Radna marzyła o Szczecinie jako mieście uniwersyteckim. To, że nasze uczelnie są 
na odległych miejscach w różnego rodzaju rankingach wynika z braku 
odpowiedzialnej polityki i współpracy pomiędzy Prezydentem, Marszałkiem 
Województwa, a władzami uczelni. Radna proponowała jedyne słuszne rozwiązanie 
jakim byłby Uniwersytet Szczecin - jedna duża, silna uczelnia z potencjałem nie 
tylko mogącym zatrzymać, ale wręcz przyciągnąć wybitnych naukowców i 
studentów. Bez znajomości lokalnego rynku pracy oraz umiejętności zachęcania 
młodych ludzi do przyjazdu do Szczecina, a także pozostania tutaj szczecińskich 
maturzystów nasze uczelnie będą coraz słabsze i coraz mniej atrakcyjne. Dlatego 
potrzebna jest wspólne działanie i zaangażowanie wszystkich stron, a nie 
podtrzymywanie iluzji. Taką iluzją jest obecnie funkcjonowanie Pełnomocnika ds. 
współpracy z uczelniami finansowanego z budżetu miasta. Wcześniej był to doradca. 
Ustawa zakazuje zatrudniać doradców. Zamiana doradcy na pełnomocnika jest 
ominięciem ustawy oraz kpiną z prawa i lekceważeniem pieniędzy publicznych przez 
Pana Prezydenta. Radna wielokrotnie zgłaszała różnego rodzaju inicjatywy czy 
wnioski do budżetu mogące poprawić jakość życia naszych mieszkańców. Musiała 
często używać metod wręcz makiawelistycznych żeby doprowadzić do ich realizacji. 
Radna nie chce negatywnie oceniać pracy pozostałych radnych. Rozumie, że 
funkcjonują w określonym politycznym otoczeniu, w ramach przyjętych 
porozumień. Nie mniej wielokrotnie uzyskiwała wsparcie z różnych opcji 
politycznych także ze środowiska związanego z Prezydentem Szczecina. Często 
znajdowała zrozumienie dla swoich inicjatyw u urzędników za co podziękowała. W 
zaciszu gabinetów wielokrotnie udało jej się osiągnąć sukces i zrealizować 
proponowane rozwiązania dotyczące jednostkowych problemów mieszkańców jak i 
rozwiązań systemowych. Jest jeden projekt za który pochwaliła Prezydenta 
Szczecina - to remont bulwarów. Mieszkańcy pokochali to miejsce i chętnie spędzają 
tam wolny czas. Niestety pomysł budowy mostu kłodnego na Łasztownię za ponad 
150 milionów zł. wobec braku zaspokojenia elementarnych potrzeb mieszkańców to 
kolejny przykład megalomanii i braku umiejętności myślenia przyszłościowego. 
Łasztownia to piękny kawałek Szczecina, ale bardzo mały. O wiele ważniejsze jest 
obecnie ratowanie centrum Miasta, zniszczonego i zdegradowanego. Niestety 
Centrum nie jest lubiane przez Prezydenta i jego otoczenie, bo czy można lubić 
miejsce, które jest świadectwem własnego niepowodzenia i przykładem 
katastrofalnej polityki. Polityki, dzięki której w centrum miasta stoją opuszczone i 
zrujnowane kamienice, a budynek po szkole Maciusiu zlikwidowane wyłącznie 
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dlatego, że przeszkadzać miała w remoncie kamienic szwedzkiemu inwestorowi jest 
wyrzutem sumienia dla wszystkich, którzy przyłożyli do tego ręce. Szczególnie 
wobec faktu, że szwedzki inwestor wycofał się z tych remontów. Czy wobec 
przedstawionych faktów radna mogłaby zagłosować za zatwierdzeniem 
sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Szczecina. Radna na pewno nie, a pozostali radni będą głosować według własnego 
stanu wiedzy i sumienia. 
 
M. Duklanowski - radny zapytał w jaki sposób Miasto w tym roku sfinansuje deficyt 
gdyż wie, że nie kredytem? Wspomniał, że w 2016 roku Miasto odnotowało 235 
milionowy dochód, a w 2017 był niewielki, ale deficyt. Radny chciałby wiedzieć jak 
to się stało, że zamiast 81,9 miliona złotych jest 54,9 miliona złotych w dochodach 
majątkowych. Chciałby również aby Skarbnik jeszcze raz omówił wydatki na kulturę 
i sport. Radny zapytał dlaczego Prezydent w dalszym ciągu nie informuje 
mieszkańców, że spośród ponad 20 milionów, które pozyskano ze strefy płatnego 
parkowania część jest pobierana nielegalnie. Zaapelował o to aby Prezydent 
poinformował mieszkańców, że pobór opłaty, w miejscach w których brakuje 
oznakowania pionowego w Szczecinie odbywa się w sposób nielegalny i że 
mieszkańcy nie muszą tych opłat ponosić. 
Stwierdził, że Skarbnik Miasta niższe wpływy ze sprzedaży biletów uzasadnia 
wskazując ulgi, które obowiązują od dawna, a nie od 2017 roku. 
 
S. Lipiński – Skarbnik Miasta stwierdził, że pokazywał transport na przestrzeni 5 
lat. To, że w ostatnim roku było milion więcej o niczym nie świadczy gdyż trend jest 
jednoznaczny - jest spadek dochodów. Z jednej strony rosną koszty, a z drugiej 
strony spadają dochody. Zgodził się z tym, że przyczyn jest wiele i nie chodzi tylko o 
ulgi. Jednak do niedawna pokrywano dochodami połowę wydatków na transport, a 
w tej chwili zbliżają się do 1/3. To jest trend, który widać i należy sobie z tego zdać 
sprawę, że on będzie się pogłębiał. Będzie trzeba jeszcze większe środki przeznaczać 
na dopłaty do komunikacji. 
W wydatkach na sport przesunięto pewną kwotę z promocji miasta na konkurs 
wspierania piłki nożnej. 
W kulturze powodem było przesunięcie środków unijnych na kolejne lata. 
Deficyt został pokryty środkami własnymi. 
Poinformował, że cały program inwestycyjny 3,5 miliarda złotych, który jest 
realizowany zakłada finansowanie środkami unijnymi w kwocie 850 milionów, 
kredytami około miliarda złotych i różnica środkami własnymi. 
 
W. Dorżynkiewicz - prezentując slajdy podsumował to co się dzieje od wielu lat ze 
Szczecinem w skali całego kraju. Ucieka nam Wrocław, a dogania Rzeszów. Radny 
wyraził swoje niezadowolenie z rządów Prezydenta Piotra Krzystka. Zaapelował o 
nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Krzystkowi żeby do mieszkańców poszedł 
sygnał, że zmiana w Szczecinie jest potrzebna. 
 
P. Bartnik - w imieniu klubu radny PO poprosił o 10 min. przerwy. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę do godz. 13.40. 
 
Po przerwie: 
 
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 127/18 
 
za – 19  przeciw - 10  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin większością podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2017 oraz sprawozdania 
finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. 
Uchwała Nr XLII/1199/18 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
6.8.Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2017. 
 
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin 
 
za - 20  przeciw - 10  wstrzym. - 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 
Uchwała Nr XLII/1200/18 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę obiadową do godziny 14.30. 
 
Po przerwie: 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

125/18 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
S. Lipiński Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik nr 31 do protokołu. Przedstawiona prezentacja 
stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała o opiniach komisji odnośnie 
projektu: 
- Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 
- Komisja Kultury – pozytywnie w sferze „Kultura i ochrona dziedzictwa 

kulturowego” 
- Komisja Edukacji – pozytywnie w sferze „Edukacja i nauka” 
- Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie w sferze „Pomoc 

społeczna i ochrona zdrowia” 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
M. Kopeć – w imieniu klubu radnych PiS poinformował, że patrząc na zmiany w 
budżecie dostrzegają tę samą tendencję co w budżecie zeszłorocznym czyli 
zmniejszanie inwestycji. Możnaby się zastanawiać czy działań związanych z 
budżetem nie można planować lepiej. 
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M. Kolbowicz - w imieniu Klubu radnych Bezpartyjni poinformował, że popierają 
projekt uchwały i będą głosować za jego przyjęciem. 
 
P. Bartnik – w imieniu klubu radnych PO stwierdził, że proces planowania budżetu 
jest problematyczny i trzeba go udoskonalać. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 125/18 z autopoprawką 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok. Uchwała Nr XLII/1201/18 stanowi 
załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
126/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 

rok i lata następne 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski - zapytał czy jest gdzieś limit wzrostu kwoty na stadion? 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że do kosztorysu zostało 
nałożone 10% wzrostu wartości tego przedsięwzięcia. Limit jest, ale na dzień 
dzisiejszy trudno powiedzieć gdzie. Materiałem do analizy będą oferty. Jak będzie 
ich kilka to będzie to materiał, który pozwoli powiedzieć, że cena jest wypadkową. 
Czekanie w czasie nic nie da, bo ceny nie będą niższe. Uważa, że oferty złożone w 
przetargu zmieszczą się w cenie. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 126/18 z autopoprawką 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne. 
Uchwała Nr XLII/1202/18 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

143/18 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-
2022 z perspektywą do 2023 roku 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 143/18 z autopoprawką 
 
za – 19  przeciw - 2  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 
2023 roku. Uchwała Nr XLII/1203/18 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

128/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku 
aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z 

wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto 
Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków 

Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 128/18 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: 
„Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu 
obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej 
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze 
środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18. Uchwała 
Nr XLII/1204/18 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
130/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi 

lokalami użytkowymi 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 130/18 z autopoprawką 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi. Uchwała 
Nr XLII/1205/18 stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
131/18 - określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń 

gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i 
udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Małgorzata Waszak – Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji 
Stanów Prawnych Nieruchomości. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do 
protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski - w imieniu Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa podziękował 
Pani Dyrektor i całemu zespołowi, który przygotowywał ten projekt uchwały za 
włożoną pracę. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 131/18 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad 
sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń 
niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, 
będących własnością Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLII/1206/18 stanowi 
załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

132/18 - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
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S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów oraz Komisja ds. Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 132/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała Nr XLII/1207/18 stanowi 
załącznik nr 48 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

133/18 - likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów 

przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie oraz rozwiązania  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów  

przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 133/18 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji XXIII 
Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie 
oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy 
ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie. Uchwała Nr XLII/1208/18 stanowi załącznik nr 
50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

134/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin 
do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji  

uczniów szczecińskich szkół" 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów oraz Komisja ds. Edukacji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 134/18 
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za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych 
kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Uchwała Nr XLII/1209/18 stanowi 
załącznik nr 52 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

135/18 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek 
oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, 

Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 135/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin 
na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś 
Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego 
RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18. Uchwała Nr XLII/1210/18 stanowi załącznik 
nr 54 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

136/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na 
wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 

działalność w zakresie oświaty 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 136/18 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty. Uchwała Nr XLII/1211/18 
stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

137/18 - trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 137/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała Nr XLII/1212/18 stanowi 
załącznik nr 58 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

138/18 - wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia 
pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki” 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów oraz Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 138/18 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na 
terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: 
Wieloraczki”. Uchwała Nr XLII/1213/18 stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
140/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego 

pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę 
budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz 
przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w 



 18

sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę 
Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 140/18 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek 
Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski 
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka 
Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów 
komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji 
i Rehabilitacji w Szczecinie. Uchwała Nr XLII/1214/18 stanowi załącznik nr 62 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

141/18 - oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 
63 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 141/18 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie oświadczenia woli o 
realizacji zobowiązań płacowych. Uchwała Nr XLII/1215/18 stanowi załącznik nr 64 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

142/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu 
Centrum Świadczeń 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 142/18 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń. Uchwała Nr XLII/1216/18 
stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

144/18 - uchylenia uchwały Nr X/180/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 
lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika 

upamiętniającego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
P. Bartnik - zapytał czy w przypadku kiedy była zwołana sesja nadzwyczajna, ale 
nie było quorum więc się nie odbyła, Przewodnicząca Rady Miasta zgodnie z prawem 
jest zobowiązana zwołać następną sesję nadzwyczajną czy może to być na sesji 
zwyczajnej? 
 
J. Martyniuk – radca prawny stwierdziła, że ani ustawa o samorządzie gminnym ani 
też Regulamin Rady Miasta nie rozstrzyga co w sytuacji kiedy wskutek wniosku 
mniejszości zostanie zwołana sesja nadzwyczajna z określonym porządkiem obrad. 
Analizując przepisy Regulaminu Rady Miasta doszła do wniosku, że zarówno 
wyznaczenie kolejnej sesji nadzwyczajnej jak i procedowanie tegoż projektu na sesji 
zwyczajnej będzie zaspokojeniem prawa mniejszości, a więc pozwoli na to, żeby nad 
daną uchwałą pochyliła się Rada. 
 
U. Pańka – nie zgodziła się z opinią radcy prawnego. 
 
P. Bartnik – w imieniu klubu radnych PO przypomniał, że kiedy w 2015 roku 28 
listopada była podejmowana uchwała o tym żeby powstał pomnik Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego to wówczas poprzez głosowanie zabrano możliwość dyskusji i Ci 
którzy myśleli inaczej nie mieli szansy wypowiedzieć się w imieniu mieszkańców 
Szczecina na ten temat. 24 sierpnia 2015 roku Wojewoda Zachodniopomorski 
stwierdził nieważność lokalizacji pomnika na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego. Rada 
Miasta Szczecin nie odwołała się od tej decyzji stąd część mieszkańców Szczecina 
mogła mieć wątpliwość albo pewność, że ta uchwała nie będzie wdrażana w życie. 
Później okazało się jednak, że ona będzie wdrażana w życie na terenie prywatnym. 
Dzisiaj już ten pomnik stoi w odwołaniu się do uchwały, która została podjęta w 
lipcu 2015 roku. Nie mając innego wyjścia Platforma Obywatelska 24.04.2018 r. 
zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecina żeby przeprowadzić konsultacje 
społeczne. Otrzymali odpowiedź negatywną. Prezydent, jak większość rady miasta w 
lipcu 2015 roku, nie chciał dyskutować na ten temat z mieszkańcami miasta 
Szczecina. W tej sytuacji jedynym logicznym rozwiązaniem prawnym było zwrócenie 
się z projektem o odwołaniu decyzji Rady Miasta dotyczącej zgody na budowę 
pomnika Lecha Kaczyńskiego. Ten projekt wpłyną do Rady Miasta, sesja została 
zwołana, radni nie przyszli, pomnik powstał i został odsłonięty. Pomnik jest 
pewnym symbolem i ta uchwała też będzie pewnym symbolem. Symbolem 
zachowania się radnych w stosunku do dyskusji na temat symbolu tego pomnika. 
Wniosek nie wynikał z braku empatii. Wszyscy pod nim podpisani przeżyli tragiczną 
śmierć Prezydenta i ponad 90 osób na pokładzie samolotu w Smoleńsku 10 
kwietnia 2010 roku. Było to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć naszego 
życia, poza osobistymi dramatami. Gdyby chodziło o uczczenie Lecha Kaczyńskiego, 
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który zginął w tragicznym wypadku komunikacyjnym, to nie byłoby żadnego 
problemu żeby podnieść ręce za tym aby ten pomnik powstał w mieście Szczecinie i 
zdecydowana większość tak by zrobiła. Jednak tak nie jest. Pomniki Lecha 
Kaczyńskiego są bowiem nie chęcią czci dla Prezydenta Rzeczypospolitej tylko są 
symbolem współczesnego sporu o Polskę, o jej przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość. 
Sytuacja końca lat 70-tych, 80-tych polegała na tym, że naszymi bohaterami 
ogólnopolskimi byli Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Wujak, Zbigniew 
Janas, Jan Roleski, Jacek Kuroń, Andrzej Celiński, Bronisław Geremek, Władysław 
Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki i wielu, wielu innych, którzy angażowali się w 
ruch solidarności. Wśród nich był Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński, ale ani 
jeden ani drugi nie był najważniejszy, był tylko uczestnikiem tego wielkiego ruchu, 
który doprowadził do zmian Rzeczypospolitej. W Szczecinie nasi rodzimi 
bohaterowie to: Andrzej Milczanowski, Edward Radziewicz, Marian Jurczyk, 
Stanisław Wądołowski, MArek Adamkiewicz, Danuta Dąbrowska, bracia 
Duklanowscy, Władysław Dziczak, Przemysław Fenrych, Halina Gaińska, Teresa 
Hulboj, Jan Tarnopwski, Longin Komołowski, Zdzisław Konury, Józef Kowalczyk, 
Piotr Jania, Andrzej Kropopek, Mirosław Witkowski, Zbigniew Kowalewski, Jerzy 
Zimowski, Mieczysław Ustasiak i wielu, wielu setek innych. To są właśnie nasi 
bohaterowie szczecińscy. 
Spór o przeszłość, to jest także spór o to czy bohaterami Rzeczypospolitej, 
bohaterami, którzy określają naszą tożsamość, to byli żołnierze września, 
Westerplatte, żołnierze, którzy bronili Warszawy, żołnierze Tobruka, Narwiku, 
żołnierze spod Monte Cassino, żołnierze z Gozdowic, żołnierze którzy zdobywali wał 
pomorski, czy Brygada Świętokrzyska, ta która przerwała walkę z Niemcami w 
Grudniu 44 roku, ta która jeździła na spotkania faszystów w 45 roku w marcu, ta 
która brała broń od Niemców, ta która miała oficera gestapo, który był oficerem 
przydzielonym do brygady Świętokrzyskiej, ta która wyszkoliła 70 spadochroniarzy, 
którzy byli wysłani na tył frontu sowieckiego w imieniu wywiadu sowieckiego. Czy to 
ma być nasz bohater narodu polskiego. Nie może w tym sporze Prezydent Lech 
Kaczyński być symbolem takiego kłamstwa. Nie może być też symbolem kłamstwa, 
że Węgry były sojusznikiem Polski w II wojnie światowej. 
Przypomniał, że Lech Kaczyński był jednym z ważniejszych uczestników Okrągłego 
Stołu. 
Spór o przyszłość, to spór o życie w prawdzie, o byciu otwartym na wolność, to spór 
o demokrację dla nas i dla naszych dzieci. 
Pomniki Lecha Kaczyńskiego powinny być symbolem dla Prezydenta, który zginął w 
tragicznym wypadku samolotowym, Prezydenta demokratycznie wybranego, 
Prezydenta Rzeczypospolitej i z tym nie byłoby żadnego problemu, ale niestety te 
pomniki stają się i po to są budowane i tak są rozumiane, że są symbolem 
przeciwstawiania się tym ideom, o których radny mówił, przeciwko wolności, 
demokracji, przeciwko trójpodziałowi władzy. Lech Kaczyński, który będąc 
Prezydentem był za trójpodziałem władzy, uznawał Trybunał Konstytucyjny, 
uznawał Sąd Najwyższy, był Profesorem Prawa i był człowiekiem nie takim jak w 
tym spiżu, który chcą wszystkim wmówić. Dlatego złożono ten wniosek. To nie jest 
wniosek przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, to jest wniosek przeciwko 
wykorzystywaniu Lecha Kaczyńskiego i jego historii, która pokazywana jest w 
krzywym zwierciadle dla obecnych, współczesnych sporów, które wszyscy toczymy. 
Może kiedyś wystarczy radnym i Prezydentowi odwagi by pochylić się nad własnymi 
bohaterami i żeby na cokoły postawić szczecinian, którzy na to zasługują. 
 
M. Kopeć – w imieniu klubu radnych PiS Profesor Lech Kaczyński był wybitnym 
Polakiem, mężem stanu. Był osobą niezwykle zasłużoną dla Polski, ale też był 
człowiekiem Solidarności i wszyscy to na tej sali dobrze wiedzą. Był Posłem, 
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Senatorem, szefem NiK-u, Prezydentem Warszawy, Ministrem Sprawiedliwości, 
Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ten 
pomnik, który został wzniesiony został wzniesiony także z woli szczecinian, którzy w 
tej sprawie się podpisywali, którzy społecznie za ten pomnik zapłacili, a więc został 
on wzniesiony ze składek zbieranych społecznie. Stoi na terenie siedziby 
Solidarności nie przypadkiem. Radny myśli, że na tej sali, a zwłaszcza 
Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej powinien wiedzieć, że podstawą 
tworzenia Solidarności na przełomie roku 88/89 były także pisma, które sygnował 
Profesor Lech Kaczyński jako Wiceprzewodniczący Solidarności. Wyrazem podejścia 
Szczecinian, mieszkańców Pomorza Zachodniego do pomnika były te tłumy, które 
były obecne w trakcie jego odsłonięcia. Natomiast w dniu dzisiejszym mamy do 
czynienia z projektem uchwały, który jest nieaktualny, której uzasadnienie jest 
nieaktualne i niespójne z treścią projektu czyli nawet z powodów formalnych trudno 
o nim mówić. Gdyby, to co mówił Przewodniczący klubu radnych PO było prawdą, 
że chcieli uhonorować Profesora Lecha Kaczyńskiego to tak naprawdę można by 
widzieć inną treść tego projektu uchwały. Tak naprawdę woli do znalezienia nowego 
miejsca nie było widać. Radny poprosił projektodawców o wycofanie projektu 
uchwały. 
 
M. Duklanowski – radny zastanawia się na ile radni mogą odnosić się do 
wzniesionego na prywatnej działce, w pół publicznej przestrzeni, pomnika. 
 
U. Pańka – radna stwierdziła, że to jest precedens i teraz będzie można stawiać w 
dowolnych miejscach różne pomniki, czcząc różne postaci. 
 
Ł. Tyszler – stwierdził, że istniejąca uchwała jest wadliwa i należałoby ją uchylić. 
 
Przewodnicząca obrad na wniosek klubu radnych „Bezpartyjni” ogłosiła 5 min. 
przerwy do godz. 16.20. 
 
Po przerwie: 
 
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 144/18 
 
za – 8  przeciw - 16  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów odrzuciła projekt uchwały. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

146/18 - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów 
na ławników sądowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 146/18 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu 
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. Uchwała 
Nr XLII/1217/18 stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

147/18 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 147/18 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLII/1218/18 stanowi 
załącznik nr 71 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
148/18 - skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 148/18 
 
za – 18  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Uchwała 
Nr XLII/1219/18 stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

149/18 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Katarzyny) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 149/18 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Katarzyny). Uchwała Nr XLII/1220/18 stanowi 
załącznik nr 75 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
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8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie za rok 2017. 

 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 
rok 2017 stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 
9. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok". 

 
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2017 rok" stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad: 
 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 11 punktu porządku obrad: 
 
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 12 porządku obrad: 
 
12. Zamknięcie obrad. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad XLII sesji 
został wyczerpany i oświadczył, że zamyka XLII zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
 
 

Przewodnicząca obrad 
 

Stefania Biernat 
 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 


