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Protokół  Nr  VI/15 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  24  marca  2015  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 24 marca 2015 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 16.30 
 
W dniu 24 marca 2015 r. w sesji uczestniczyło 31 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu, 
- Dyrektorzy Urzędu Miejskiego – lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu, 
- przewodniczący rad osiedlowych – lista obecności stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu,  
- Dyrektorzy/Kierownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych - lista obecności 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną VI zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest quorum, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczył, że w związku z tym otwiera VI zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 

Przewodniczący obrad powołał na sekretarza obrad Arkadiusza Marchewkę – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin – do prowadzenia listy mówców, 
przeprowadzania imiennych głosowań i innych czynności pomocniczych, 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu posiedzenia. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina Panu Edmundowi Janowi 

Bilickiemu. 
 
L. Duklanowski odczytał laudację: 
 
Edmund Jan Bilicki - działacz katolicki i społeczny. Urodzony w 1928 r. 
w Łobżenicy. Pionier Szczecina. Studia inżynierskie ukończył w 1954 roku na 
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Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie. Praca zawodowa w biurach projektowych 
Szczecina na stanowiskach głównego projektanta, kierownika zespołu projektowego, 
koordynatora prac eksportowych. Rzeczoznawca SEP. Aktywny uczestnik 
duszpasterstwa akademickiego w latach 1951 -1980. 
Współzałożyciel i wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinie w roku 
1957, członek Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych. 
Współzałożyciel i prezes Szczecińskiego Klubu Katolików od 1980 roku. Z jego 
inicjatywy przez lata osiemdziesiąte w SKK przy ulicy Pocztowej u Jezuitów 
odbywały się cotygodniowe spotkania z ówczesnymi działaczami opozycji: 
T. Mazowieckim, W. Chrzanowskim, B. Cywińskim, Mec. Siłą-Nowickim, A. Hallem, 
Stommą, Turowiczem i wieloma innymi znaczącymi postaciami. Działacz 
podziemnej Solidarności w latach osiemdziesiątych. Założyciel Domu Samotnej 
Matki w Karwowie pod Szczecinem, który z wielkim pożytkiem działa do dziś ale już 
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. 
Współzałożyciel i członek Zarządu Krajowego Towarzystwa Odpowiedzialnego 
Rodzicielstwa, Praca społeczna w poradnictwie rodzinnym. Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół KUL w Szczecinie. Aktywna działalność w Akcji Katolickiej. 
Senator I kadencji, radny RM Szczecin III kadencji. Odznaczony Gryfem Pomorskim. 
 
Edmund Bilicki - podziękował za przyznane wyróżnienie. Stwierdził, że od 
pierwszych dni po wojnie wiedział, że Szczecinowi potrzebne są ręce i ludzie czynu 
i takim człowiekiem starał się być. Dla niego pierwszymi wzorcami po przybyciu do 
Szczecina byli nauczyciele Gimnazjum dla Dorosłych w Szczecinie. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zatwierdzenie protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 

17.02.2015 r. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 19  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 70/15 w sprawie 
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nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Figowa, ul. Palmowa, 
ul. Pistacjowa) 
 
za - 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 71/15 zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia na terenie 
Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 
za - 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 72/15 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym 
 
za - 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
B. Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad projektu uchwały nr 56/15 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji 
i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin 
 
S. Biernat – zapytała o powód wycofania przedmiotowego projektu uchwały. 
 
B. Misiak – Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała, iż wniosek o zdjęcie projektu 
z porządku obrad związany jest z wejściem w życie nowej zmiany do ustawy 
o systemie oświaty oraz koniecznością naniesienia poprawek w podstawie prawnej. 
 
za - 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad VI zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina Panu Edmundowi Janowi 

Bilickiemu. 
3. Zatwierdzenie protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej 

w dniu 17 lutego 2015 r. 
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4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 65/15 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok, 
− 66/15 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 

rok i lata następne, 
− 67/15 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 

z perspektywą do roku 2023, 
− 61/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie -

 lotnisko 3” w Szczecinie, 
− 62/15 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 

– Starzyńskiego 2” w Szczecinie, 
− 63/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kijewo – polana leśna” w Szczecinie, 
− 38/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, 

nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą 
Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 28/1 z obrębu 
4806, 

− 39/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych, 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną 
Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 
z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz  stanowiącej działki 16/5 
i 12/5 z obrębu 4086, 

− 40/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin zabudowanej budowlą 
nawigacyjną pn. „Światło sektorowe Babina” położonej na Wyspie Mewiej 
w Szczecinie, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w celu uregulowania 
stanu prawnego nieruchomości, 

− 41/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy 
ul. Dębogórskiej 31,32,33, stanowiącej działkę nr ewid. 20/1 z obr. 3031 oraz 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, 
stanowiącej dz. nr ewid. 20/2 z obr. 3031, oddawanych w użytkowanie 
wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, jako jeden teren inwestycyjny, 

− 42/15 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie, 

− 43/15 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2015 roku, 

− 44/15 - 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, 

− 45/15 - przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu 
ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 
Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 

− 46/15 - określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą 
wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 
realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony 
środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł 
ciepła, 
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− 47/15 - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 48/15 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− 49/15 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik, 

− 50/15 - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

− 51/15 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

− 52/15 - zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa, 

− 53/15 - zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, 

− 55/15 - zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz 
udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) 
punktów katechetycznych, 

− 57/15 - utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rydla 
49 w Szczecinie oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Sportowego przy 
ul. Rydla 49 w Szczecinie, 

− 58/15 - zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

− 54/15 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 
2015, 

− 59/15 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie, 

− 60/15 - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, 

− 64/15 - zgody na odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą 
Miastem Szczecin a Miastem Esbjerg, 

− 68/15 - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych, 

− 69/15 - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, 

− 70/15 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Figowa, ul. 
Palmowa, ul. Pistacjowa), 

− 71/15 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto 
Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

− 72/15 - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 
domach pomocy społecznej i areszcie śledczym. 

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2014 r. 
8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2014 r. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawozdanie z działalności: 
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- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin, 
- Prezydenta Miasta Szczecin. 

11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
12. Zamknięcie obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu radną Małgorzatę 
Jacynę-Witt. 
 
M. Jacyna-Witt – poinformowała, że od dłuższego czasu stara się zainteresować 
wszystkich radnych tematem, który dotyczy kilku tysięcy mieszkańców miasta. Jest 
to temat szalenie poważny, gdyż brakiem działania radni doprowadzają do bardzo 
poważnych problemów społecznych polegających niestety na wykluczeniu części 
mieszkańców na margines społeczny poprzez fakt, iż są to najemcy mieszkań 
komunalnych lub osoby, które nie mają już umowy na najem mieszkania 
komunalnego, a są zadłużone w stosunku do Gminy Miasto Szczecin z tytułu nie 
płacenia czynszu, a następnie karnych odsetek. Radna przedstawiła propozycję 
projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do 
opracowania programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu 
prawnego lokale znajdujące się w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Szczecin 
(załącznik nr 7 do protokołu). Taki program oddłużeniowy miałby na celu: 
- zapobieżenie eksmisji, bezdomności,  
- przyspieszenie spłaty należności pieniężnych Gminy Miasto Szczecin, 
- zwiększenie racjonalności gospodarowania zasobem gminy. 
W tego typu programie istotne jest jednorazowe działanie. Czyli jednorazowo 
powodujemy oddłużenie po to aby następnie mieszkańcy mieli możliwość zawrzeć 
ponownie umowę najmu, czy to sukcesywnie płacić dalej należności z tytułu najmu, 
szczególnie wtedy gdy są to osoby o bardzo niskich dochodach i w chwili gdy mają 
zadłużenie nie mogą występować do ZBiLK-u, do Prezydenta Miasta o obniżkę tego 
czynszu. Człowiek, który nie płaci czynszu w pewnym momencie czuje się 
człowiekiem wykluczonym ze społeczności. Radna podkreśliła, iż chodzi jej o osoby, 
rodziny, samotne matki wychowujące dzieci, którzy mają problem ze spłaceniem 
należności, często też zaległości, które powstały kilka, kilkanaście lub wręcz 
kilkadziesiąt lat temu. Są to zaległości, które powstały przez matkę, ojca i spłacenie 
zadłużenia na kwotę 120.000 zł leży poza zasięgiem takich ludzi. 
 
Prezydent Szczecina, który ma żonę i 3 dzieci zarabia ok. 19.000 zł miesięcznie. 
jeżeli spłaca kredyt jest to kwestia 3 tys. zł. pozostaje na życie 12.000 zł. Po 8 latach 
pobierania takiej pensji Pan Prezydent zaoszczędził 15.000 zł czyli 156 zł 
miesięcznie. To w jaki sposób ludzie zarabiający 2.000 zł miesięcznie - on i 1200 zł - 
ona, mają spłacić zadłużenie 120.000 zł? Dlatego radna proponuje uchwałę 
oddłużeniową, bo nie ma w Szczecinie innego pomysłu na rozwiązanie tego 
problemu. Jeżeli w tej chwili nie ma propozycji rozwiązania tego problemu radna 
poprosiła o przyjęcie jej propozycji podjęcia wspólnej pracy nad programem 
oddłużeniowym, tym bardziej, że takie programy przyjęto w wielu miastach. Bardzo 
dobrym wzorcem jest np. Choszczno, w którym w 2013 r. przyjęto program 
oddłużeniowy. Świetny program oddłużeniowy jest w Oświęcimiu, Wrocławiu. 
Natomiast Szczecin mając zadłużenie 17 mln zł nie podejmuje żadnego działania. 
Radna zachęciła do współpracy nad tym projektem zarówno radnych jak 
i Prezydenta Miasta.  
Część ludzi, którzy mają problemy z należnościami przechodzą z umowy o pracę na 
tzw. umowy śmieciowe lub pracują w ogóle bez umów, bo wtedy mają pewność, że 
komornik nie wejdzie im na pensję. Osoby mające zadłużenie wielokrotnie mają 
wznawiane sprawy przez ZBiLK przez prawników, a później przez komorników 
i kilkakrotnie maja naliczane opłaty sądowe, opłaty prawne i opłaty komornicze. 



 7

Kilkakrotnie jedna rodzina. Są to straszne pieniądze i to wszystko dlatego, że miasto 
nie podjęło żadnych działań. Radna licząc na empatię społeczną radnych oraz 
odpowiedzialność za społeczeństwo zaapelowała o rozpatrzenie zaproponowanego 
projektu uchwały. 
 
 
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. 
 
G. Zielińska – zgłosiła interpelację w sprawie Regulaminu Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie w zakresie: Zasad działalności wolontariatu, 
stanowiącego załącznik nr 4 i 5 Regulaminu oraz działania Komisji ds. dokonania 
naboru kandydatów na wolontariuszy - załącznik nr 9 do protokołu. 
 
P. Jania – zgłosił zapytanie w sprawie remontu nowej siedziby Straży Miejskiej - 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
M. Bagiński – zgłosił interpelację w sprawie wybudowania nowego przystanku 
kolejowego w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Trzebusz - Dunikowo - 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
M. Jacyna-Witt – zgłosiła interpelację w sprawie przetargu ograniczonego na zbycie 
działek 4/21 i 4/17 z obr. 2156 przy al. Piastów - załącznik nr 12 do protokołu. 
 
P. Bartnik - zgłosił interpelacje w sprawach: 
− postawienia luster na ulicy Mickiewicza - załącznik nr 13 do protokołu. 
− montażu spowalniaczy ruchu na ul. Bohdana Zalewskiego - załącznik nr 14 do 

protokołu. 
 
M. Duklanowski – zgłosił interpelację w sprawie zagospodarowania kwartału 21 - 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 
S. Biernat - zgłosiła zapytanie w sprawie uszkodzenia szyby na pomniku 
Niepodległości na Osiedlu Słonecznym - załącznik nr 16 do protokołu. 
 
U. Pańka – zgłosiła zapytania w sprawach: 
− udrożnienia komunikacji między miastem a miejscowościami: Mierzyn i Dobra - 

załącznik nr 17 do protokołu, 
− umieszczenia świateł przy ulicy Mącznej - załącznik nr 18 do protokołu, 
− zadaszenia przystanków autobusowych i tramwajowych w mieście - załącznik 

nr 19 do protokołu, 
− umieszczenia „lustra” przy ulicy Kusocińskiego - załącznik nr 20 do protokołu. 
 
T. Hinc - zwracając się do Zastępcy Prezydenta Piotra Mynca poprosił 
o poinformowanie Rady Miasta o postępach zagospodarowania terenów Gontynki 
i przedstawienie harmonogramu budowy, wyczekiwanego od lat Aquaparku 
w Szczecinie. Radny stwierdził, iż chciałby się dowiedzieć jak swoją rolę w procesie 
estetyzacji miasta widzi Architekt Miasta, który już urzęduje ponad rok. Radny 
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zwrócił uwagę na toczącą się dyskusję odnoście reklam w centralnych częściach 
miasta, na budynkach, które nie powinny być przykryte reklamami, i zapytał, czy 
w tym temacie Architekt Miasta zamierza podjąć zdecydowane działania.  
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Artur Szałabawka przekazał prowadzenie dalszej części sesji 
Wiceprzewodniczącemu Arkadiuszowi Marchewce.  
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

65/15 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok 
(projekt po autopoprawkach) 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. Prezentacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
J. Balicka – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja 
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o numerach: 65/15, 66/15 
i 67/15. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt - radna zwróciła uwagę na kwotę 1.100.000 zł na rower miejski. 
Stwierdziła, iż okazuje się, że rower miejski nie będzie się samofinansował mimo 
wcześniejszych zapewnień Prezesa NiOL, który twierdził, że jest to inwestycja, 
samozwracalna, do której miasto nie będzie dokładało. Wrzucenie 1.100.000 zł bez 
konkretnego wyliczenia na co te pieniądze będą przeznaczone, jest to wrzucenie 
pieniędzy w czarną dziurę jaką są spółki miejskie. Radna zasugerowała, że 
w spółkach zatrudnieni są różni działacze, różnych ugrupowań partyjnych i nie 
partyjnych i trzeba ich z czegoś utrzymać. Przy okazji tego budżetu i tych wydatków, 
które zostały zaproponowane, bo nie można tego nazwać inwestycjami, wrzuca się 
np. kwotę prawie 480.000 zł do Baltic Tall Ships Regatta 2015. Wcześniej wydatki 
na okrojone Tall Ships kosztowały 946.000 zł, w tej chwili jest to 1.400.000 zł. 
Radna za tzw. "wrzutki" partyjno-klubowe uznała następujące pozycje budżetowe: 
− wzrost kosztów rozbudowy budynku szkoły podstawowej o segment dydaktyczny 

(zaplanowano 10 mln zł, zwiększenie to 1.100.000 zł.), 
− zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - park przy ul. Zamkniętej (radna 

zwróciła uwagę, że w tej okolicy stoi zaledwie kilka domów dla kogo więc ten park 
za 340.000 zł zostanie zagospodarowany), 

− budowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - Centrum Edukacji Żeglarskiej 
(zwiększenie o 760.000 zł.), 

− Wyspa Grodzka (zaplanowane 20 mln zł w budżecie i dodatkowo 250.000 zł.), 
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− Filharmonia Szczecińska (bulwersowała już wcześniej dodatkowa kwota 
1.500.000 zł na dokonanie poprawek, okazuje się że dokładamy jeszcze 770.000 
zł.), 

− 120.000 na zakupy inwestycyjne dla Trafostacji Sztuki, (wiedząc, że zarządca 
Trafostacji Sztuki nie wywiązał się dotąd z obowiązku zabezpieczenia środków 
zewnętrznych na funkcjonowanie tej instytucji). 

 
Ł. Tyszler – Przewodniczący klubu radnych PO poprosił o 15 minut przerwy. 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad ogłosił przerwę do godziny 11.57. 
 
Po przerwie: 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący klubu radnych PO poinformował, że klub Platformy 
Obywatelskiej w ostatnich wyborach zdobył największe poparcie mieszkańców 
Miasta Szczecina. W myśl wcześniejszych zapowiedzi klub postanowił podjąć 
współpracę z Panem Prezydentem aby wszystkie inwestycje i sprawy, które 
poruszali mieszkańcy podczas kampanii wyborczej mogły być zrealizowane. Tak też 
się stało. Rozpoczęły się rozmowy z Panem Prezydentem. Klub PO traktuje dzisiejsze 
zmiany budżetowe jako pierwszy krok do budowy dobrej współpracy dla 
mieszkańców miasta. Radni PO nie podpisywali się pod aktem koalicyjnym. Radny 
stwierdził, że jego zdaniem Rada Miasta nie jest to miejsce do koalicji, czy opozycji 
tylko do ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców miasta w jak najszerszym 
porozumieniu. Członkowie klubu jako radni czują się nadal zobowiązani do 
pełnienia kontrolnej funkcji odnośnie tego co dzieje się w mieście, jak wydawane są 
publiczne pieniądze, w jaki sposób zagospodarowywane są tereny. Ostatnie 
doniesienia medialne też nie pozwalają do końca w spokoju obserwować tego 
wszystkiego dlatego radni PO zadają pytania, interpelują. Wydaje się, że Pan 
Prezydent wie, że nie musi być opozycji aby ta kontrola była sprawowana, żeby 
pytania były zadawane. Radny zapowiedział, że klub radnych PO zagłosuje za 
zaproponowanymi zmianami w budżecie. 
 
P. Jania – Przewodniczący klubu radnych PiS przypomniał, że po zapoznaniu się z 
zapisami budżetu radni dali sobie 3 miesiące żeby dopracować jego zapisy. 
Większość wniosków PiS zostało w tych zmianach ujętych, dlatego klub radnych PiS 
będzie głosował za przyjęciem proponowanych zmian do budżetu. Radny zgodził się 
ze stwierdzeniem Prezydenta, że jest to budżet obywatelski, ponieważ zostały 
uwzględnione wnioski wszystkich klubów i radnych.  
 
W. Dzikowski – Przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni poinformował, że klub 
będzie głosował za przyjęciem zmian do budżetu, które są konsekwencją 
"niewiadomej" na jakie środki dofinansowania miasto będzie mogło liczyć. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 65/15 po autopoprawkach 
 
za – 29  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok. Uchwała Nr VI/66/15 stanowi załącznik 
nr 24 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

66/15 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 
rok i lata następne (projekt po autopoprawkach) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 66/15 po autopoprawkach 
 
za – 30  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne. 
Uchwała Nr VI/67/15 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
A. Marchewka – zgłosił wniosek formalny o reasumpcję głosowania nad projektem 
uchwały nr 65/15. 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Reasumpcja głosowania nad projektem uchwały nr 65/15 
 
za - 29  przeciw - 1  wstrzym. - 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok.  
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

67/15 – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 
z perspektywą do roku 2023(projekt po autopoprawkach) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 67/15 po autopoprawkach 
 
za – 29  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023. 
Uchwała Nr VI/68/15 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad na wniosek Komisji Budżetu i Finansów 
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska ogłosił 15 
minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
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A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poprosił radnych aby w trakcie sesji nie 
zwoływali Komisji. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

61/15 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie -
 lotnisko 3” w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 
do protokołu. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
B. Baran – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 61/15 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 3” w Szczecinie. Uchwała 
Nr VI/69/15 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
62/15 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – 

Starzyńskiego 2” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 
do protokołu. 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa oraz Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 62/15 
 
za – 25  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starzyńskiego 2” 
w Szczecinie. Uchwała Nr VI/70/15 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
63/15 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kijewo – polana leśna” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 
do protokołu. 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad poinformował, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały natomiast Komisja ds. 
Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – Przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
poinformował, że komisja szukała kompromisu i nie znalazła. Efektem pracy 
komisji jest wniosek do Biura Planowania Przestrzennego Miasta o wszczęcie prac 
planistycznych w kierunku uniemożliwienia prowadzenia strzelania w parku. 
Równocześnie złożony został wniosek o znalezienie innego terenu, w którym można 
by urządzić strzelnicę dla celów sportowych i zawodowych. Radny wie, że taki teren 
jest w przygotowaniu i w najbliższej przyszłości zostanie ujawniony. Jeżeli 
Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie zechce zainteresować się tematem wówczas 
komisja dołoży wszelkich starań aby pomóc utworzyć taką strzelnicę w miejscu 
gdzie nie będzie ona budziła żadnych konfliktów z mieszkańcami. 
 
P. Jania – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
poinformował, że komisja podejmowała ten temat. Zdaniem radnego należy iść za 
głosem mieszkańców, jednak nie należy tej strzelnicy likwidować tylko ją przenieść, 
a rolą miasta jest odnalezienie odpowiedniego miejsca. W tym momencie Komisja 
przychyla sie do wniosku mieszkańców i opowiada się za likwidacją strzelnicy w tym 
miejscu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
U. Pańka – radna zapytała, czy wpierw powstała strzelnica, czy osiedle? Według jej 
opinii pierwsza w tym miejscu była strzelnica, w związku z tym zapytała, dlaczego 
miasto wydaje pozwolenia na budowę osiedli jeżeli wiadomo, że w tym miejscu 
realizowane są takie zadania? Radna potraktowała to pytanie jako retoryczne, do 
przemyślenia na przyszłość. Zwróciła także uwagę, że z tej strzelnicy korzystają nie 
tylko osoby prywatne i członkowie stowarzyszenia, ale także służby mundurowe. 
Radna stwierdziła, ze oczekuje od Prezydenta podania terminów i harmonogramu 
działań zabezpieczających powstanie strzelnicy w nowym miejscu. 
 
M. Jacyna-Witt – zwróciła uwagę, że Prezydent Mync w swoim wystąpieniu 
poinformował, iż stowarzyszenie ma podpisaną umowę do sierpnia. Radna 
stwierdziła, że posiada informacje, że umowa ta miała być wypowiedziana przez 
Zakład Usług Komunalnych, dlatego zapytała czy umowa została wypowiedziana 
i jaka jest gwarancja, że jak Rada uchwali przystąpienie do zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego to właśnie taka zmiana będzie procedowana? 
Jako przykład podała przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego na osiedlu Osów z inicjatywy radnych. Rada czekała półtora roku 
i dzisiaj w prasie pojawia się informacja, że na spotkaniu Prezydenta z Zastępcami 
Pan Prezydent ocenił, że nie ma zamiaru procedować zmian w tym planie mimo 
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przyjęcia przez Radę Miasta takiej uchwały. Radna powołując się na tę sytuację 
zasugerowała aby przy przyjmowaniu takich uchwał zastosować zapisy odnośnie 
terminu procedowania i przygotowywania takiego planu. 
 
A. Szałabawka - zwrócił uwagę, że Rada ma dzisiaj podjąć uchwałę, która 
doprowadzi do likwidacji strzelnicy w tym miejscu nie mając w tym momencie 
zabezpieczenia ani porozumienia ze Stowarzyszeniem na inne miejsce. 
Przewodniczący A. Szałabawka wyraził zaniepokojenie, że może się to zakończyć 
w taki sposób, iż w granicach miasta Stowarzyszenie nie znajdzie miejsca na 
prowadzenie strzelnicy, a i w gminach ościennych mogą być z tym problemy. 
Przewodniczący uznał za coś dodatniego, że ludzie mogą ćwiczyć swoje umiejętności 
strzelnicze, dlatego nie podchodziłby do tego tematu tak pochopnie. Opowiedział, się 
za zabezpieczeniem nowego ternu dla strzelnicy, a dopiero w drugiej kolejności za 
likwidacją obecnie działającej strzelnicy. 
 
W. Dzikowski – zwrócił uwagę, że budowa strzelnicy nie jest zadaniem własnym 
gminy. Temat strzelnicy nie jest to temat, który się pojawił w tej kadencji, w tym 
roku. Tematem tym zajmowała się Rada Miasta w poprzedniej kadencji. Co najmniej 
dwa razy temat był omawiany na Komisji i odbyła się wizja lokalna na strzelnicy, 
jednak bez udziału Towarzystwa Strzeleckiego. Radny uznał, że gdyby była wola 
współpracy, ograniczenia strzelania i chęć porozumienia Szczecińskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego z mieszkańcami osiedla pewnie by do likwidacji 
strzelnicy nie doszło. Konflikt cały czas się wzmaga i nie można dopuścić aby doszło 
do np. jakiś rękoczynów. Radny zwrócił uwagę, że Szczecińskie Towarzystwo 
Strzeleckie dzierżawi grunt od miasta, na którego obszarze funkcjonowała do lat 80-
tych strzelnica. Radny jako przewodniczący Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa 
stwierdził, iż należy stworzyć warunki do budowy nowej strzelnicy. 
 
M. Duklanowski – stwierdził, iż w tej kwestii należy odróżnić dwie rzeczy. Pierwszą z 
nich jest sprawa dot. samej strzelnicy, co do której radni mogą wyrażać swoje 
opinie. Radny poinformował, że podczas wizji lokalnej przeprowadzonej, przez 
Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, widać było wysoki stopień niedostosowania 
tego obiektu do wymogów bezpieczeństwa, określonych w rozporządzeniu, które 
dotyczy strzelnic garnizonowych, w opinii prawnej rozciąga się także na strzelnice 
sportowe jeśli chodzi o kwestie wymogów bezpieczeństwa. Można tam znaleźć 
załączniki, w formie rysunków, z których wynika jasno usytuowanie tzw. "przegród 
pionowych", które mają uniemożliwić wydostanie się pocisków na zewnątrz. Tego 
typu przesłon w parku leśnym Kijewo nie ma w ogóle. Kwestia hałasu jest sprawą 
drugorzędną, ponieważ hałas generowany przez strzelnice jest hałasem, z którym da 
się spokojnie żyć. Radny stwierdził, że kwestie bezpieczeństwa nigdy przez 
dzierżawców tego terenu nie były podjęte, wręcz przeciwnie kierowane były słowa 
obraźliwe w kierunku radnych i mieszkańców jakimi są dyletantami. Zaniechanie 
po stronie Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego co do zapewnienia 
bezpieczeństwa było duże. Radny uznał, że w przyszłości na tak niedostosowanym 
obiekcie należy wprowadzić zakaz prowadzenia tego typu działalności. Dlatego też 
radny uznał, że omawiane dzisiaj przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
jest konieczne, aby zapewnić mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Odnosząc się 
do wcześniejszej wypowiedzi radnego W. Dzikowskiego zwrócił uwagę, że gmina nie 
ma obowiązku przygotowania odpowiedniej strzelnicy. Radny zwrócił się także 
o wskazanie konkretnej, rzeczywistej, właściwej, dobrej i przede wszystkim 
bezpiecznej lokalizacji dla Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego. 
 
D. Krystek – stwierdził, że słuchając niektórych przedmówców mógłby odnieść 
wrażenie że omawiana strzelnica, jest to teren zupełnie nie ogrodzony, gdzie każde 
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dziecko może wejść. Radny poinformował, że jako Przewodniczący Komisji Sportu 
miał przyjemność być na otwarciu tej strzelnicy. Jej otwarcia dokonał Prezydent 
P. Krzystek strzałem z broni gładkolufowej. Radny stwierdził, iż szanuje protest 
mieszkańców tej części miasta, którym ta strzelnica się nie podoba, ale nawet na 
sali sesyjnej jest wiele osób, które w pobliżu jakiejś strzelnicy mieszkają. Od 
początku radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej byli przeciwni likwidacji tej 
strzelnicy i dzisiaj będą głosować przeciwko przyjęciu omawianego projektu 
uchwały. Jeżeli doszło by do porozumienia Miasta ze Szczecińskim Towarzystwem 
Strzeleckim, radny apelowałby do władz miasta o taką intensyfikację działań, aby to 
alternatywne miejsce znaleźć i dać Towarzystwu czas na przeniesienie i 
przygotowanie do prowadzenia swojej działalności. 
 
J. Bródka – zwróciła uwagę, że w tej sprawie z jednej strony jest interes 
mieszkańców, którzy postanowili zamieszkać w Kijewie i codziennie spędzają tam 
swój czas wolny, a po drugiej stronie jest interes Szczecińskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego, które raz na jakiś czas przyjeżdża i odbywa strzelania. Radna 
stwierdziła, iż  dla niej, jako radnej z Prawobrzeża nadrzędnym interesem jest 
interes mieszkańców, którzy są tam na co dzień i ich bezpieczeństwo i spokój są 
ważniejsze. Radna zwróciła uwagę, że omawiany projekt jest to tylko przystąpienie 
do sporządzenia planu i rada powinna głosować za jego przyjęciem, natomiast 
w ramach procedury planistycznej będzie możliwość składania konkretnych 
wniosków, jest to długotrwały proces, dlatego pewnie uda się też wypracować 
miejsce na strzelnicę dla Towarzystwa.  
 
M. Matias – stwierdził, iż cieszy się, że ta sprawa została tak szybko podjęta 
i realizowana. Mało jest takich spraw w Urzędzie, które są realizowane w takim 
ekspresowym tempie. Radny uznał, że ważną rzeczą jest zachowanie działalności 
stowarzyszenia, aby mogło nadal funkcjonować i rozwijać. Inwestycje poczynione 
przez Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie, a także kapitał ludzki skupiony wokół 
tej działalności powinien nadal się rozwijać i dlatego miasto powinno się zająć 
efektywnym i skutecznym znalezieniem właściwego miejsca.  
 
P. Mync - Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc sie do pytania co było pierwsze 
stwierdził, iż odpowiedź na to pytanie nie jest do końca taka oczywista. Strzelnica 
została zbudowana przez Niemców i przez wiele lat nie była użytkowana  i ci którzy 
budowali domy mieli prawo nie przypuszczać, że kiedykolwiek będzie ona ponownie 
funkcjonować. Prezydent poinformował, że ze służb mundurowych z tej strzelnicy 
korzystał tylko Urząd Celny. Jeżeli służby mają obowiązek cyklicznie odbywać takie 
szkolenia, to po stronie Skarbu Państwa leży obowiązek zapewnienia tego typu 
infrastruktury, a nie samorządu. Prowadzenie strzelnicy dla klubu sportowego także 
nie jest obowiązkiem gminy dlatego bardzo trudno jest mówić odpowiedzialnie 
o lokalizacji zamiennej, ponieważ po tym co udało się sprawdzić z różnych 
pomysłów nie ma szans aby w granicach administracyjnych Szczecina taka 
lokalizacja się znalazła. Okazuje się, że oprócz tego co jest podstawowym kryterium, 
czyli bliskość siedzib ludzkich, to np. nie może to być też za blisko istotnych traktów 
kołowych. Prezydent poinformował, iż pokłada nadzieję, że Lasy Państwowe 
rozwiążą ten problem, ale one władają nie tylko w granicach administracyjnych 
miasta. Odnosząc się do wypowiedzi radnej M. Jacyny-Witt dotyczącej gwarancji 
procedowania, Prezydent poinformował, że nie dalej niż miesiąc temu, na Komisji 
Budownictwa odbyła się dyskusja nad harmonogramem planów do uchwalenia 
w tym roku. Dzisiaj kluczową rzeczą nie jest zmiana planu tylko utrzymanie, bądź 
nie utrzymanie umowy. Prezydent poinformował, że umowa dzierżawy terenu 
z dniem 8 lutego wygasła. Klub nie uznał skuteczności tego wypowiedzenia 
i zajmowanego terenu nie wydał.  
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Tomasz Reszkiewicz - mieszkaniec Kijewa zwrócił uwagę, że jeżeli padają pytania, co 
było pierwsze, czy strzelnica, czy osiedle, można zadać sobie pytanie jak 
Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie radziło sobie wcześniej, przecież gdzieś 
ćwiczyli, gdzieś strzelali. Zwrócił uwagę na fałszywie opisywaną sprawę przez 
"Kurier Szczeciński", a która jest powielana przez panów z Towarzystwa 
Strzeleckiego i podkreślił, że nikt nigdy nie powiedział i nikt nigdy nie twierdził, że 
mieszkańcy znajdują naboje, czy łuski na posesjach. Prawdą jest, że mieszkańcy 
znaleźli bardzo dużo łusek, które zostały wyrzucone wokół strzelnicy. Natomiast co 
do naboi, to one rzeczywiście wylatują poza obręb strzelnicy podczas strzelania i to 
właśnie stwarza niebezpieczeństwo, że osoby spacerując, mówiąc kolokwialnie mogą 
dostać "kulkę w łeb". Co do ograniczeń wprowadzonych przez Towarzystwo 
Strzeleckie, to strzelanie od godz. 9 do godz. 18 codziennie, nieco się kłuci 
z oczekiwaniami mieszkańców. Strzelanie odbywa sie także w niedzielę, chociaż nie 
w każdą. Pan Reszkiewicz podkreślił, że nikt nigdy z mieszkańców nie 
dyskredytował działalności Towarzystwa Strzeleckiego, nie mówił o tym w mediach, 
co się zarzuca mieszkańcom. 
 
Andrzej Sulawiak - Wiceprezes Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego 
poinformował, że kilka lat po wejściu Polski do strefy Schengen członkowie 
towarzystwa brali udział w zawodach sportowych w Nijmegen i tam tuż przy 
obrzeżach miasta był obiekt wojskowy, na którym znajdowała się strzelnica. Zwrócił 
uwagę, że wizje lokalne o których mówili radni odbyły sie bez wejścia na obiekt 
strzelnicy i radni nie zobaczyli jak wyglądają zabezpieczenia. Co do prób dojścia do 
kompromisu Wiceprezes stwierdził, iż doszło do takiego poziomu, że skrócono 
strzelanie od godz. 9 do 15 w dni powszednie i w niektóre soboty do godz. 18, kiedy 
odbywają się zawody, wykluczono strzelanie w niedzielę. Niestety na to również 
mieszkańcy nie mogli się zgodzić. Wiceprezes zachęcał do podjęcia dalszych 
negocjacji w celu wypracowania dodatkowego kompromisu. Poinformował, że na 
strzelnicy prowadzone są zajęcia dla wielu klas mundurowych w szkołach 
szczecińskich. Są lekcje strzelania prowadzone przez instruktorów za darmo. 
Zamknięcie strzelnicy ocenił jako złe posunięcie i poinformował, że towarzystwo nie 
otrzymało żadnej alternatywnej propozycji na lokalizację strzelnicy. Zaapelował o 
odrzucenie projektu uchwały. 
 
P. Jania – w imieniu klubu radnych PiS poprosił o 5 minut przerwy. 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad ogłosił przerwę do godziny 13.34. 
 
Po przerwie: 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 63/15 
 
za – 19  przeciw - 5  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – 
polana leśna” w Szczecinie. Uchwała Nr VI/71/15 stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

38/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą 

Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 28/1 z obrębu 4806 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 38/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej 
w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, 
stanowiącej działkę 28/1 z obrębu 4806. Uchwała Nr VI/72/15 stanowi załącznik 
nr 36 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

39/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych, 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną 

Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 
z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz  stanowiącej działki 16/5 

i 12/5 z obrębu 4086 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 39/15 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargów łącznych, nieruchomości gruntowych położonych 
w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: 
stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz  
stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086. Uchwała Nr VI/73/15 stanowi 
załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
40/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 

gruntowej Gminy Miasto Szczecin zabudowanej budowlą nawigacyjną pn. 
„Światło sektorowe Babina” położonej na Wyspie Mewiej w Szczecinie, za cenę 

niższą niż jej wartość rynkowa w celu uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 40/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin 
zabudowanej budowlą nawigacyjną pn. „Światło sektorowe Babina” położonej na 
Wyspie Mewiej w Szczecinie, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w celu 
uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Uchwała Nr VI/74/15 stanowi 
załącznik nr 40 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

41/15 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy 

ul. Dębogórskiej 31,32,33, stanowiącej działkę nr ewid. 20/1 z obr. 3031 
oraz nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, 

stanowiącej dz. nr ewid. 20/2 z obr. 3031, oddawanych w użytkowanie 
wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego, jako jeden teren inwestycyjny 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski - stwierdził, że tego typu nieruchomości jak ta, choć naznaczona 
historią braku zagospodarowania i wysiłków, które spełzły na niczym, jednak 
należałoby zbywać wtedy gdy gotowy jest plan zagospodarowania przestrzennego. 
Akurat ta część Żelechowa rozbudowała się bardzo mocno, a to miejsce jest 
pozbawione właściwej infrastruktury choćby kulturalnej, związane z opieką nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym. Dlatego też radny uznał utrwalenie funkcji 
związanej z oświatą za dobre rozwiązanie i dopiero wtedy podjęcie decyzji o zbyciu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 41/15 
 
za – 16  przeciw - 4  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 31,32,33, stanowiącej 
działkę nr ewid. 20/1 z obr. 3031 oraz nieruchomości gruntowej położonej 
w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, stanowiącej dz. nr ewid. 20/2 z obr. 3031, 
oddawanych w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, jako jeden teren inwestycyjny. Uchwała 
Nr VI/75/15 stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
42/15 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
W. Dzikowski – poinformował, że jako pracownik TBS "Prawobrzeże" nie będzie brał 
udziału w głosowaniu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 42/15 
 
za – 21  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała 
Nr VI/76/15 stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

43/15 – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2015 roku 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski - zapytał, czy zapis o jaki postulowała Komisja został przyjęty 
i wprowadzony do projektu jako autopoprawka? Zapis ten miał na celu 
zaakcentowanie konieczności prac nad nową lokalizacją schroniska dla zwierząt 
bezdomnych, w zamkniętej perspektywie czasowej do końca 2016 roku. 
 

Sekretarz obrad A. Marchewka odczytał treść wniosku Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska: 

w załączniku nr 1 do uchwały rozdział 1. Art.1.1. dodać punkt 1 (dalej renumeracja) 

- „podjecie działań zmierzających do budowy nowego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Szczecinie, polegających na ustaleniu nowej lokalizacji i zabezpieczeniu 
środków finansowych na jego realizację do końca roku 2016”. 
 
A. Grabiec – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
wyjaśnił, że taki zapis jest możliwy jednak zwrócił uwagę, że projekt ten wymaga 
opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii i organizacji społecznych działających na 
rzecz zwierząt. Wyraził obawę, czy nie będzie zastrzeżeń, że opiniowana była inna 
wersja projektu uchwały niż ta przyjęta.  
 
G. Zielińska – radna stwierdziła, że co roku powielany jest ten sam projekt, który 
w żaden sposób nie ewoluuje w stronę utworzenia nowego schroniska dla zwierząt. 
Radna w związku z tym uznała, że Komisja powinna ten projekt uchwały otrzymać 
do dyskusji stosownie wcześniej, a dopiero później przekazać go do zaopiniowania. 
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Obecnie działające schronisko nie spełnia żadnych norm nowoczesnego schroniska 
dla zwierząt. 
 
P. Bartnik – zwrócił uwagę, że na sali nie ma Prezydenta ani żadnego z jego 
zastępców. 
 
Sekretarz obrad A. Marchewka poprosił Biuro Rady Miasta o powiadomienie 
Prezydentów, aby byli obecni na sesji w czasie omawiania projektów uchwał które 
przedłożyli Radzie Miasta. 
 
M. Duklanowski - stwierdził, iż popiera stanowisko Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska i w dwójnasób popiera to co 
powiedziała radna G. Zielińska. Art. 11a ustawy o ochronie zwierząt precyzuje jasno 
i terminy i organizacje, u których należy to zaopiniować. Termin do zaopiniowania 
wyznaczony jest do 1 lutego, dlatego dyskusja nad tym projektem powinna odbywać 
się na komisjach w czwartym kwartale roku. 
 
G. Zielińska – poinformowała, że dyrektor Grabiec był obecny na Komisji, na której 
zgłosiła poprawkę i nie powiedział ani słowa, że wprowadzenie takiej poprawki jest 
praktycznie niemożliwe. 
 
A. Grabiec – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
potwierdził swoją obecność na posiedzeniu Komisji i poinformował, że do dnia 
wczorajszego rozważano możliwość wprowadzenia zgłoszonej poprawki i osobiście 
uważa, że uzupełnienie takiego zapisu nie zostanie zakwestionowane przez żaden 
organ opiniujący. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
A. Marchewka - Sekretarz obrad poinformował, że Prezydent nie przyjął poprawki 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska i w związku z 
tym poddał jej treść pod głosowanie 
 
za – 9  przeciw - 16  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania poprawka nie została przyjęta. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 43/15 
 
za – 18  przeciw - 6  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Szczecinie w 2015 roku. Uchwała Nr VI/77/15 stanowi załącznik nr 46 
do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

44/15 – 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 47 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Marchewka – zwrócił uwagę, że w przedstawionym projekcie uchwały z opłat za 
przejazdy komunikacją miejską zwolnieni są posłowie i senatorowie, a nie jest to 
konieczne. Zapytał czy zwolnienie takie nie wynika z zapisów aktu wyższego rzędu? 
 
A. Grabiec – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
stwierdził, że bardzo często w uchwałach powtarza się zapisy z aktów wyższego 
rzędu. W tym przypadku wszystkie osoby zwolnione z ponoszenia opłat za 
korzystanie z komunikacji miejskiej powinny być wymienione w uchwale. 
 
P. Jania – poinformował, że takie zwolnienie z opłat wynika z ustawy o 
wykonywaniu mandatu posła i senatora. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 44/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła 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 VI/78/15 stanowi załącznik nr 48 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

45/15 – przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu 
ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 
Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 45/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przepisów 
porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego 
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i 
Transportu Miejskiego w Szczecinie. Uchwała Nr VI/79/15 stanowi załącznik nr 50 
do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
46/15 – określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie 

Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie 
powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 52 do protokołu 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 46/15 z autopoprawką 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze 
sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu 
ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie 
źródeł ciepła. Uchwała Nr VI/80/15 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

47/15 – wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 55 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
H. Jerzyk – zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki, której treść stanowi załącznik 
nr 56 do protokołu. 
 
W. Dzikowski – zwrócił uwagę, że przed chwilą we wcześniejszej uchwale 
powtórzony został zapis z uchwały wyższego rzędu i było to prawidłowe. Teraz 
mamy identyczną sytuację. Jeżeli jest jakiś zapis, który uszczegóławia zrozumienie 
tego punktu to nie powinno być problemu z jego powtórzeniem. Radny poparł 
wniosek zgłoszony przez radnego H. Jerzyka. 
 
W. Dzikowski – w imieniu klubu Bezpartyjni poprosił o 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad odczytał poprawkę zgłoszoną przez radnego 
H. Jerzyka i poddał jej treść pod głosowanie 
 
za - 19  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania poprawka została przyjęta. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 47/15 z autopoprawką i poprawką 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
Uchwała Nr VI/81/15 stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

48/15 – szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 59 do protokołu 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – w imieniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji 
i Ochrony Środowiska poinformował, że autopoprawka wprowadzona przez 
Prezydenta w pełni uwzględnia wniosek Komisji. Radny poprosił dyrektora WUCiP 
o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia poprawki do §7. 
 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku stwierdził, 
że zmiana w §7 ust. 1 jest konsekwencją wprowadzenia wniosku radnego H. 
Jerzyka, popartego przez Komisję odnośnie odbioru odpadów zielonych. Dołożona 
została ta grupa odpadów, którą odbiera się nie wg harmonogramu, a na życzenie. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 48/15 z autopoprawką 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała 
Nr VI/82/15 stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

49/15 – wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 49/15 
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za – 23  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Uchwała Nr VI/83/15 
stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
50/15 – terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 50/15 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała Nr VI/84/15 stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

51/15 – wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 51/15 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. Uchwała Nr VI/85/15 stanowi załącznik nr 66 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

52/15 – zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 52/15 
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za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Uchwała Nr 
VI/86/15 stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

53/15 – zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 53/15 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych 
miejsc pracy. Uchwała Nr VI/87/15 stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
55/15 – zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz 

udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) 
punktów katechetycznych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 55/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zawierania 
porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach 
funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych. 
Uchwała Nr VI/88/15 stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

57/15 – utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rydla 
49 w Szczecinie oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Sportowego przy 

ul. Rydla 49 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
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P. Bartnik – poinformował, że Komisja Edukacji mimo pozytywnej opinii prosiła 
Dyrektor Wydziału Oświaty o przygotowanie się na odpowiedź na pytanie jakiego 
rodzaju sporty będą w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Jest to szkoła, która poprzez 
selekcję i odpowiedni trening ma doprowadzić do mistrzostwa uczniów, którzy do 
niej chodzą. Mając odpowiednia bazę i odpowiednią kadrę trzeba wybrać takie 
kierunki kształcenia sportowego, które odpowiadają i tej bazie i kadrze.  
 
B. Misiak – Dyrektor Wydziału Oświaty wyjaśniła, że Sportowa Szkoła Podstawowa 
do tej pory również istniała w Centrum Kształcenia Sportowego, z tym że przy 
ul. Mazurskiej. Jest to szkoła, która prowadzi w tej chwili kształcenie w dziedzinie 
sportu jaką jest pływanie, umożliwia kontynuowanie tego kształcenia na poziomie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - liceum ogólnokształcącego. Szkoła, która 
w tej chwili ma sie znaleźć w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla, 
będzie miała dokładnie taki sam kierunek kształcenia - pływanie z kontynuacją 
w gimnazjum na ul. Mazurskiej.  
 
M. Kopeć – jeżeli powstawał basen, który ma 50 metrów i szkolenie ma być przy 
basenie, który takiego dystansu nie ma, to jest pytanie, czy tworzymy te szkoły SMS 
po to żeby subwencja była większa, czy dlatego, że za duży tłok jest w szkole 
podstawowej na Prawobrzeżu, czy faktycznie myślimy o szkoleniu sportowym z 
prawdziwego zdarzenia? Trudno powiedzieć na ile wystarczy i dzieci i trenerów i sił 
na to żeby prowadzić szkolenie z prawdziwego zdarzenia, na poziomie szkoły 
sportowej, czy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
 
P. Bartnik – zwrócił uwagę, że tam znajduje się 25 metrowy basen, który jest 
basenem do nauki pływania, a nie basenem do uprawiania sportu. Po to kiedyś była 
tworzona Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej, żeby mając w 
perspektywie basen przy WDS, była możliwość kształcenia sportowego pływaków. 
Zaapelował, żeby podnosząc dzisiaj rękę radni mieli świadomość tego, że tworzymy 
Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która to nie wychowa żadnego mistrza 
olimpijskiego, bo w tym miejscu nie ma bazy do tego. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta zwrócił uwagę, że mowa jest o szkole 
podstawowej. Sam argument, że rodzice dzieci z klas pierwszych i drugich, którzy 
planują sportową ścieżkę rozwoju dla swojego dziecka, nie będą musieli tych dzieci 
przewozić na drugi koniec miasta jest wystarczającym argumentem, żeby o takiej 
szkole w tej lokalizacji mówić. Przypomniał, że największe sukcesy sportowe 
szczecińscy sportowcy osiągali za czasów 25 metrowego basenu WDS. Obecny 
basen 50 metrowy zazwyczaj na treningi dzielony jest na pół, na odcinki 25 
metrowe. Basen na Rydla jest jednym z najlepszych obiektów sportowych w tym 
mieście i szkoda, żeby nie był wykorzystany w pełni na potrzeby SMS. 
 
S. Biernat – poinformowała, że w poprzedniej kadencji to właśnie rodzice 
przychodzili z tej szkoły, żeby utworzyć klasy pierwsze, żeby nie trzeba było wozić 
dzieci na Lewobrzeże Szczecina. 
 
U. Pańka – stwierdziła, że w ramach wychowania fizycznego w każdej szkole 
uczniowie powinni mieć zajęcia pływania. Radna uznała, że w tym miejscu nie 
trzeba tworzyć klas mistrzostwa sportowego, żeby dzieci miały zajęcia pływania. 
 
P. Bartnik – radny podkreślił, że nie jest przeciwny szkole, a jedynie oszukiwaniu 
samych siebie, że jest to Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Żeby być wybitnym 
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pływakiem, trzeba zacząć uprawianie tego sportu od dziecka, a światowe sukcesy 
można osiągać tylko na basenie 50 metrowym.  
 
W. Dzikowski - stwierdził, że jest to Centrum Kształcenia Sportowego i jak 
najbardziej jest wskazane aby taka szkoła na Prawobrzeżu powstała. 
 
M. Kolbowicz - zwracając sie do radnego P. Bartnika wyjaśnił, iż jednym 
z największych błędów jest twierdzenie, że dziecko w 1, 2, 3 klasie będzie 
trenowane, bo tego robić nie wolno. Szkoła sportowa daje więcej godzin, ale 
usprawniających ruchowo. Zgodził się z opinią przedstawioną przez Prezydenta 
Soskę, że otwarcie tej szkoły ułatwi to rodzicom z Prawobrzeża dowożenie dzieci na 
basen.  
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 57/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz włączenia jej 
do Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie. Uchwała Nr 
VI/89/15 stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

58/15 – zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Kopeć – stwierdził, że uzasadnienie tej uchwały wynika z konieczności 
przeprowadzenia tego, co było Zarządzeniem Prezydenta w postaci uchwały i opinii 
prawnej, która nakazuje aby te stypendia były tylko dla uczniów zamieszkałych 
w Szczecinie. Jest to bardzo ważna uchwała, która określa oświatową politykę 
miasta. Taka uchwała powinna również być na portalu edukacyjnym miasta. Radny 
uznał, że projekt zawiera jednak pewne "usterki", tzn. jest tam pewna 
niekonsekwencja używanych w niej pojęć tj. "Nagroda Prezydenta", "Nagroda 
Komisji"; "wnioski nie są rozpatrywane", "wnioski raczej nie będą", "spis drużyny" 
zamiast "skład drużyny" - tak chyba byłoby ładniej po polsku. Pojawia się słowo 
"stypendium" zamiast "nagroda", "uczeń pobiera naukę" zamiast ładniej "uczęszcza" 
itd. Kwestia redakcji jest istotna dla takiej ważnej uchwały, poza tym jest tam też 
załącznik, który mówi o tym za co są stypendia przyznawane. Tutaj również radny 
uznał, że przydałaby się większa pieczołowitość w przygotowaniu. Zwycięzcy 
olimpiad są "medalistami", a nie jak potocznie się mówi "laureatami", a ci którzy nie 
są medalistami są po prostu "uczestnikami". Radny zwrócił uwagę, czy nie należało 
uwzględnić konkursów pod patronatem Kuratora Oświaty. 
 
B. Baran – zwrócił uwagę, że z jednej strony zabiegamy aby uczniowie z innych 
gmin, czy miast uczyli sie w naszych szkołach. Uczniowie ci uczestniczą w różnych 
konkursach, olimpiadach na szczeblu szkoły, miejskim, krajowym, czy nawet 
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międzynarodowym i kiedy wygrywają nie uzyskują nagrody, w sensie finansowym, 
od Miasta Szczecina, bo rodzice nie są jego mieszkańcami. Radny uznał, że z 
punktu widzenia społecznego jest to niewłaściwe. Uczniowie w szkołach tworzą 
pewną społeczność i trudno jest różnicować uczniów na naszych i nie naszych. 
 
P. Bartnik – zapytał, kiedy musi być przyjęty ten regulamin, a jest to związane z 
tymi błędami redakcyjnymi, które wskazywał radny M. Kopeć, bo być może jest czas 
aby je poprawić? Pracownicy Wydziału Oświaty wskazywali, iż prawo nie pozwala 
miastu finansować mieszkańców nie naszej gminy. Radny jako rozwiązanie 
zaproponował podjęcie rozmów z samorządami ościennymi i tymi dalej położonymi, 
które wzięłyby na siebie obowiązek nagradzania uczniów, którzy wywodzą się 
właśnie z tych gmin lub powiatów. 
 
B. Misiak – Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała, że wnioski o przyznanie 
stypendiów edukacyjnych nazywanych "Nagrodami Prezydenta Miasta" mają być 
składane do końca maja zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. 
 
W. Dzikowski – radny stwierdził, iż nie wyobraża sobie sytuacji, w której uczeń 
uczący się w naszej szkole i zasługujący na przyznanie nagrody za swoje wyniki w 
nauce jej nie otrzymuje. Przychylił sie do pomysłu radnego P. Bartnika aby dojść do 
porozumienia w tej sprawie z gminami ościennymi. 
 
S. Biernat - poinformowała, że poruszone w dyskusji kwestie były omawiane na 
posiedzeniu Komisji Edukacji. Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała radnych, 
że z chwilą podjęcia przez Radę Miasta przedmiotowej uchwały miasto wystąpi do 
gmin, z których dzieci uczęszczają do naszych szkół, o refundację tych nagród. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 58/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zasad 
udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na 
terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Uchwała Nr VI/90/15 stanowi załącznik nr 76 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

54/15 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 
2015 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 54/15 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań 
dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania w roku 2015. Uchwała Nr VI/91/15 stanowi 
załącznik nr  78 do protokołu. 
 
P. Jania – w imieniu klubu radnych PiS zawnioskował o 7 min przerwy.  
 
W. Dzikowski – w imieniu klubu radnych Bezpartyjni zawnioskował o 3 min 
przerwy. 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad ogłosił przerwę do godziny 15.34 
 
Po przerwie: 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

59/15 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 79 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 59/15 
 
za – 20  przeciw - 3  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka 
Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie. Uchwała Nr VI/92/15 stanowi załącznik nr 80 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

60/15 – przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 60/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie 
przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała Nr VI/93/15 
stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

64/15 – zgody na odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą 
Miastem Szczecin a Miastem Esbjerg 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Patrycjusz Ceran – Kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej w Biurze 
Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 83 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – zauważył, że proponowane porozumienie ma złą konstrukcję 
językową oraz wiele błędów i w związku z tym zgłosił wniosek formalny o odesłanie 
projektu uchwały do projektodawcy. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że Szczecin jest tuż przed Dniami 
Skandynawskimi, w których miasto Esbjerg jest głównym partnerem w realizacji 
tego projektu. Zdaniem Prezydenta wysłanie sygnału, że Rada Miasta Szczecin ma 
coś przeciwko partnerstwu z miastem Esbjerg pociągnie za sobą bardzo duże faux 
pas. Zaproponował aby się nad tym zastanowić. 
 
M. Duklanowski – ad vocem stwierdził, że swoje uwagi zgłaszał wcześniej. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad zapytał czy można przyjąć uchwałę, a 
później doprowadzić do przetłumaczenia porozumienia przez profesjonalnego 
tłumacza. 
 
A. Marchewka - Sekretarz obrad zaproponował aby przejść do omawiania kolejnego 
projektu uchwały, a w tym czasie Prezydent przygotuje autopoprawkę do projektu 
uchwały nr  64/15. 
 
M. Duklanowski – wycofał wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 
projektodawcy. 
 
A. Marchewka - Sekretarz obrad przeszedł do omawiania kolejnego projektu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

68/15 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Arkadiusz Marchewka - 
Sekretarz obrad. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 85 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – zgłosił propozycję poprawki do projektu uchwały polegającą na 
odwołaniu go ze składu Miejskiej Komisji Wyborczej. 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad zarządził głosowanie nad propozycją poprawki 
radnego Władysława Dzikowskiego 
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za - 22  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania propozycja poprawki została przyjęta. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 68/15 z autopoprawką i poprawką 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych. Uchwała Nr VI/94/15 stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
69/15 – zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 87 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
 
P. Jania – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości poinformował, 
że klub przeanalizował projekt uchwały i uznał, iż jest on niepełny, nieprecyzyjny, 
nieuzasadniający podwyżki i dlatego zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu 
uchwały do projektodawcy. 
 
M. Jacyna-Witt - zapytała co to da, że projekt uchwały zostanie odesłany do 
projektodawcy. 
 
W. Dzikowski - również poprosił aby wyjaśnić jaki będzie skutek prawny 
nieprzyjęcia tej uchwały. 
 
A. Grabiec – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
poinformował, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
odprowadzaniu ścieków są przewidziane terminy na złożenie wniosku o taryfę, 
rozpatrzenie przygotowanego projektu uchwały przez Radę Miasta i ewentualne 
skutki niepodjęcia takiej uchwały. Terminy złożenia wniosku przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji to minimum 70 dni przed terminem propozycji 
wprowadzenia nowej taryfy. Taki wniosek został złożony. W terminie 45 dni od daty 
złożenia wniosku Rada Miasta powinna podjąć uchwałę w tej sprawie. W przypadku 
niepodjęcia uchwały w tym terminie wniosek przygotowany przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji wchodzi automatycznie z dniem założonym we wniosku. 
 
M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że w tym momencie decyzja o odesłaniu do 
projektodawcy skutkuje automatycznym podwyższeniem taryfy. Czyli radni klubu 
Prawa i Sprawiedliwości chcą doprowadzić do tego żeby z automatu ta podwyżka 
była. Jeżeli radni zagłosują przeciwko, to wtedy Rada wydaje swoją opinię, 
natomiast Prezydent nie musi jej brać pod uwagę i może podwyższyć stawkę, ale 
radni dają jasny sygnał. 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
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za – 16  przeciw - 10  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

70/15 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Figowa, ul. 
Palmowa, ul. Pistacjowa) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 89 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 70/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw 
urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Figowa, ul. Palmowa, ul. Pistacjowa). Uchwała 
Nr VI/95/15 stanowi załącznik nr 90 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

71/15 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto 
Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Bartczak - Dyrektor Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 
91 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 71/15 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Uchwała Nr VI/96/15 stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

72/15 – utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 
domach pomocy społecznej i areszcie śledczym 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 72/15 
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za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie 
śledczym. Uchwała Nr VI/97/15 stanowi załącznik nr 94 do protokołu. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w ciągu 30 minut 
dostarczą poprawiony załącznik do projektu uchwały nr 64/15. 
 
A. Marchewka – Sekretarz obrad w związku z tym, że nie przygotowano jeszcze 
autopoprawki do projektu uchwały ogłosił przerwę do godziny 16.15. 
 
Po przerwie: 
 
Rozdano radnym autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 95 
do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 64/15 z autopoprawką 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zgody na 
odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Szczecin 
a Miastem Esbjerg. Uchwała Nr VI/98/15 stanowi załącznik nr 96 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2014 r. 
 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2014 r. stanowi 
załącznik nr 97 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 
8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2014 r. 
 
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2014 r. stanowi 
załącznik nr 98 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie było. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad: 
 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
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Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad: 
 
10. Sprawozdanie z działalności: 
 
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 

stanowi załącznik nr 99 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 100 do 

protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad: 
 
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego 
Dzieżyca. 
 
J. Dzieżyc – przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta zwrócił się o 
doprecyzowanie wniosku o pobranie opłat z tytułu podatku od powierzchni zajętej 
na działalność. Nie ma nic przeciwko płaceniu, tylko jeżeli ktoś wystawia wniosek to 
musi podać za co chce te opłaty. Dotychczas tego Panu Dzieżycowi nie powiedziano. 
Zapytał Skarbnika Miasta za co ma płacić. Jeżeli Skarbnik mu powie za co ma 
płacić to nie ma sprawy, a jeżeli nie to ma się zastanowić za co. 
 
S. Lipiński - Skarbnik Miasta poinformował, że sprawa Pana Dzieżyca jest w mieście 
analizowana od długiego czasu. Stanowisko Miasta Pan otrzymał, ale się z nim nie 
zgadza. Odwoływał się. Był na rozmowach u Skarbnika. Natomiast Miasto uważa, że 
nie zmieni swojej decyzji. Sprawa jest w tej chwili w SKO i na ten moment wyszła z 
gestii Miasta. 
 
J. Dzieżyc - poprosił o uzupełnienie wniosku o to co robił i wtedy zapłaci. Zwrócił się 
do Przewodniczącego Rady Miasta, że albo Rada poprosi delikatnie Wydział Opłat o 
podanie za co ma płacić i wtedy zapłaci, a jeżeli nie to niech grzecznie go przeprosi i 
wycofa wniosek z SKO. 
 
Więcej wolnych wniosków nie wniesiono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 12 porządku obrad: 
 
12. Zamknięcie obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad VI sesji 
został wyczerpany i oświadczył, że zamyka VI zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

A. Szałabawka 
 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 
Edyta Sowińska 
 


