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Protokół  Nr  II/14 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

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

 
 
Początek obrad w dniu 08 grudnia 2014 r.: 
- godz. 12.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 12.40 
 
 
W dniu 08 grudnia 2014 r. w sesji uczestniczyło 27 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 

1. Mariusz Bagiński 
2. Małgorzata Jacyna-Witt 

 
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 
- goście zaproszeni - lista obecności stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
J. Stopyra - przewodniczący obrad otworzył II zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. Poprosił wszystkich o powstanie i wprowadzenie sztandaru Rady Miasta 
oraz odegranie hymnu Państwa i hejnału Miasta. 
 
Poczet sztandarowy sztandar wprowadził. Odegrano hymn Państwa i hejnał Miasta. 
 
J. Stopyra – przewodniczący obrad stwierdził, że na sali obrad jest quorum. Powitał 
radnych, Prezydenta elekta Piotra Krzystka i jego żonę Małgorzatę Krzystek, 
Zastępców Prezydenta - Bogdana Jaroszewicza, Mariusza Kądziołkę, Piotra Mynca, 
Krzysztofa Soskę, Stanisława Lipińskiego - Skarbnika Miasta, Ryszarda Słokę - 
Sekretarza Miasta, dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta, Prezesów Spółek, Marka 
Tałasiewicza - Wojewodę Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza - Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, Posła na Sejm RP Arkadiusza Litwińskiego, 
Biskupa Pomocniczego Archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej prof. Henryka 
Wejmana, pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli rad osiedlowych, mass 
media i wszystkich przybyłych na sesję, a także zaproszonych gości. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Szczecin. 
 
J. Stopyra – przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Szczecin. 
 
Grzegorz Kasicki – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył Piotrowi 
Krzystkowi zaświadczenie o wyborze jego osoby na stanowisko Prezydenta Miasta 
Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Ślubowanie Prezydenta Miasta Szczecin. 
 
Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin złożył ślubowanie o następującej treści: 
 
„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg." 
 
Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin: 
„Szanowny panie Przewodniczący Seniorze, panie i panowie radni, szanowni goście, 
Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Księże Biskupie, Panie Pośle, członkowie mojej 
rodziny, Przewodniczący i członkowie rad osiedli, drodzy mieszkańcy Szczecina. 
Pozwólcie, że swoje wystąpienie rozpocznę od wspomnienia: "Dziś nie ma już 
zwycięzców i przegranych. Dziś są tylko ci, którym mieszkańcy Szczecina powierzyli 
swoje sprawy. Przed nami dziesiątki wspólnych sesji i pracy nad najważniejszymi 
problemami naszego miasta. Przed nami 4 lata, w których Szczecin będzie mocno 
korzystał ze środków zewnętrznych. Zmieni się szczecińskie centrum, powstaną 
nowe biurowce przy Bramie Portowej, powstanie Kaskada, rozbudujemy strefę 
ekonomiczną, powstaną nowe drogi, ulica Struga, kolejny etap Obwodnicy 
Śródmiejskiej, fragment Trasy Północnej, Arkońska, Niemierzyńska. Pojawią się nowe 
autobusy i tramwaje, będziemy modernizowali linie tramwajowe. Będziemy 
gospodarzem Mistrzostw Europy w pływaniu, finału regat The Tall Ship’s Races. 
Wszystko to będzie udziałem tych nadchodzących 4 lat. Wszystkie te wyzwania i 
zadania nie mają charakteru politycznego." Tak mówiłem z tego miejsca cztery lata 
temu dziękując mieszkańcom za ponowny wybór na Prezydenta Miasta Szczecin. 
Dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że wiele z tego się udało i dziś również 
chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta za udział w 
wyborach. Za to, że zarówno 16. listopada jak i 30. udali się do urn wyborczych i 
oddali swój głos, bez względu na to na kogo głosowali, bo to przejaw 
odpowiedzialności za Szczecin, za nasze wspólne dobro. Myślę, że dziś też to dobra 
okazja aby podziękować tym wszystkim, z którymi udało mi się współpracować 
przez ostatnie cztery lata. Dziękuję radnym PiS-u, dziękuję radnym SLD, dziękuję 
radnym klubu Szczecin dla Pokoleń. To dzięki wam udało się stworzyć pierwsze 
porozumienie dla Szczecina i udało się wiele z tych kwestii, o których powiedziałem 
na początku zrealizować. One dziś są. Służą mieszkańcom naszego miasta. Dziś 
stajemy tutaj, na sali sesyjnej w poczuciu odpowiedzialności za Szczecin i za to co 
może się wydarzyć w najbliższych czterech latach. Sprawy Szczecina są w naszych 
rękach. Dlatego dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy bardziej dojrzali. Dziś mamy 
większą wiedzę i większe doświadczenie. I myślę, że dlatego warto dziś po raz drugi 
zaproponować porozumienie dla Szczecina. Porozumienie dojrzalsze, bo oparte o 
opinie naszych mieszkańców. Przez trzy lata konsultowaliśmy różne propozycje. 
Prawie 100 spotkań. Blisko 2000 osób, które brało w nich udział. Blisko 250 opinii 
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wyrażonych na piśmie. Na każdą odpowiedzieliśmy. Każda zyskała uznanie i została 
rozpatrzona. To potężny bagaż. To bagaż doświadczeń, który nam dziś może służyć. 
Nowe porozumienie ma jeszcze jedną wartość. W tym porozumieniu uwzględniamy 
propozycje wszystkich sił politycznych Rady Miasta Szczecin. Zarówno tych 
zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość, SLD, jak i Platformę Obywatelską 
oczywiście z propozycjami naszego klubu, klubu Bezpartyjni. Ta formuła, myślę, 
będzie służyła Szczecinowi, będzie rozwiązywała najważniejsze problemy naszego 
miasta. Wśród nich z całą pewnością należy wskazać na brak miejsc prac, dlatego w 
nowej kadencji największy wysiłek poświęcimy właśnie tym sprawom. Będziemy 
wspierali to co w Szczecinie już powoli się dzieje, a zatem rozwój branży stalowej, a 
zatem strefę północ, morską strefę przemysłową. Będziemy wspierali te firmy, które 
już się budują, ale będziemy również szukali nowych, które wypełnią przestrzeń 
postoczniową naszego miasta. Będziemy walczyli o 12,5 metra dla portu w 
Szczecinie, będziemy przebudowywali drogi wjazdowe do tych przestrzeni portu, 
które tego wymagają. Nie zapomnimy w tej kadencji o biznesie lokalnym. Temu będą 
służyły programy, które przygotujemy w najbliższym czasie. Będziemy nadal 
wspierali branżę BPO i inwestorów, którzy będą chcieli tutaj budować biurowce i 
stwarzać przestrzeń do rozwoju gospodarczego. Sięgamy po pomysły naszych 
partnerów. Z programu Platformy Obywatelskiej chętnie wprowadzimy "Kartę 
Młodego Przedsiębiorcy", to będzie szansa dla tych, którzy rozpoczynają działalność 
gospodarczą. Wesprzemy młodych przedsiębiorców jeżeli chodzi o pożyczki z 
naszego funduszu, to propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy pracowali nad 
marką "Zrobione w Szczecinie" - to propozycja SLD. Będziemy, z całą pewnością, 
rozwijali naszą współpracę z partnerami niemieckimi i skandynawskimi, bo tam 
widzimy największą szansę na rozwój naszych relacji gospodarczych. Kolejną 
istotną przestrzenią naszego funkcjonowania będzie oczywiście edukacja. Tutaj 
rozwój nauk ścisłych, a zatem matematyki, fizyki, bo one są wielkim wyzwaniem dla 
naszej edukacji. Będziemy także wspierali Szczeciński Standard Językowy, a zatem 
poszerzali naukę dwujęzyczności ze szczególnym uwzględnieniem języka 
niemieckiego. Będziemy rozwijali działalność Rady Przemysłowo-Dydaktycznej, 
która pozwala przedsiębiorcom współpracować ze szkołami zawodowymi tak aby 
przygotowywać naszą młodzież do zawodów, które potrzebne są na rynku pracy. 
Zadbamy o świadomość obywatelską uczniów naszych szkół poprzez wychowanie 
patriotyczne, poprzez przekazywanie informacji o historii naszego miasta. Będziemy 
nadal rozwijali "Akademicki Szczecin", a więc projekty skierowane do studentów, po 
to aby zachęcić ich do studiowania w naszym mieście i do wiązania z nim właśnie 
swojej przyszłości. Będziemy wspierali uczniów zdolnych, ale też pomagali tym, 
którzy potrzebują pomocy, szczególnie w dzielnicach zdegradowanych, w tych gdzie 
poziom edukacji jest zdecydowanie niższy. Zadbamy o poprawę infrastruktury 
oświatowej. W dalszym ciągu będziemy kontynuowali remonty szkół, remonty 
obiektów sportowych zarówno sal gimnastycznych jak i boisk. Zadbamy o rozwój 
systemu internatów w naszym mieście, po to aby Szczecin mógł być dobrą bazą 
dokształcania młodych ludzi, nie tylko z naszego miasta. Dokończymy rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 59, zbudujemy halę specjalistyczną przy Zespole Szkół 
Sportowych, dokończymy modernizację Szkoły Muzycznej I stopnia. Wielkim 
wyzwaniem dla Szczecina w tej kadencji będzie w dalszym ciągu infrastruktura, 
transport i komunikacja. Będziemy zabiegali wspólnymi siłami o modernizację 
Autostrady Poznańskiej być może pod inną nazwą, ale to ważny projekt 
komunikacyjny dla Szczecina. Będziemy kontynuowali budowę obwodnicy 
śródmiejskiej, wielkiej, potrzebnej drogi, która umożliwi sprawne poruszanie się po 
mieście. Mamy zamiar przebudować ulicę Tama Pomorzańska, a więc ulicę, która 
połączy części miasta dziś trudno skomunikowane. Będziemy również lobbowali na 
rzecz budowy Zachodniego Drogowego Obejścia naszego miasta. Ważną przestrzenią 
będzie w dalszym ciągu rozbudowa i modernizacja linii tramwajowych Szczecina. 
Przed nami budowa linii tramwajowej na ulicy Spacerowej od ul. Arkońskiej do al. 
Wojska Polskiego i hali widowiskowo-sportowej, budowa linii tramwajowej do 
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Centrum Handlowego Ster, a także przygotowanie II etapu Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju. Myślę, że zgodni jesteśmy, bo to propozycje różnych sił politycznych aby 
rozbudowywać system roweru miejskiego. To bardzo dobrze odebrane 
przedsięwzięcie naszego miasta, które już służy mieszkańcom i cieszy się ogromną 
popularnością. Deklaruję powołanie Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej po to aby 
połączyć interesy rowerzystów, kierowców, pieszych i tych wszystkich, którzy 
korzystają z naszych dróg. Na pewno będziemy rozwijali projekt Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej, na który już w zeszłej kadencji duży nacisk kładli nasi koledzy i 
koleżanki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rozpoczniemy budowę systemu "Park 
& Ride", a więc parkingów, które mamy nadzieję, że odciążą centrum Szczecina, ale 
gdy mówimy o otoczeniu i infrastrukturze nie możemy zapominać o sprawach 
społecznych. Jesteśmy za to również bardzo mocno odpowiedzialni. W dalszym 
ciągu będziemy wspierać program Szczecin Przyjazny Rodzinie, a więc rozbudowę 
tego co już mamy, karty pozwalającej na tańszy dostęp do wielu usług rodzinom 
posiadającym co najmniej dwójkę dzieci. Przygotujemy się i zrealizujemy inwestycję 
nowego żłobka miejskiego przy ulicy Kadłubka, a także zadbamy o nowe przedszkole 
na Prawobrzeżu - to propozycja między innymi Platformy Obywatelskiej. W dalszym 
ciągu będziemy budowali, a właściwie rozpoczniemy budowę Domu Pomocy 
Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera. Będziemy również nakierowani na 
profilaktykę zdrowotną wśród dzieci. Badania profilaktyczne wzroku, 
przeciwdziałanie otyłości, profilaktyka stomatologiczna oraz wady podstawy to 
wyzwania, które z całą pewnością trzeba podjąć w nowej kadencji. Zadbamy również 
o seniorów. Będziemy rozwijać program zasobu mieszkań chronionych i domów 
pobytu dziennego, to wielkie wyzwania dla naszych seniorów żeby czuli się w 
naszym mieście dobrze. Będziemy wspierać funkcjonowanie Uniwersytetu III Wieku. 
Rozpoczniemy projekt "Przycisku życia", a więc montażu takiego udogodnienia dla 
tych, którzy będą potrzebowali nagłej pomocy. Będziemy kontynuowali budowę 
placów aktywności fizycznej dla seniorów. Program polityki senioralnej Szczecina, 
mam nadzieję, że wpisze się w programy rządowe, o co zabiegają nasze koleżanki i 
koledzy z Platformy Obywatelskiej i my również w ten program się mocno wpiszemy, 
wykorzystując wszystkie możliwości jakie da nam Polskie prawo. Wielkim 
wyzwaniem dla Szczecina jest również mieszkalnictwo i polityka czynszowa. W 
dalszym ciągu będziemy wspierali wspólnoty mieszkaniowe programem 
pożyczkowym. Przeprowadzimy ewaluację polityki mieszkaniowej, po to żeby 
wyeliminować błędy, które tam się jeszcze kryją. Błędy, które być może powodują 
niesprawiedliwości. Zadbamy o to aby powstał program oddłużeniowy dla dłużników 
aby mieli szansę zrestrukturyzować swoje zadłużenie, a często odpracować swoje 
długi - to także propozycja Platformy Obywatelskiej. Będziemy rozwijali kwestie 
bezpieczeństwa naszego miasta rozwijając program "Strażnika osiedlowego" i 
"Strażnika szkolnego". To dobrze sprawdzające się instytucje, które poprawiają 
jakość współpracy w zakresie bezpieczeństwa miasta i lokalnych środowisk, tych 
szkolnych, ale i tych osiedlowych. Bardzo ważna jest kwestia ładu przestrzennego i 
odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej dlatego przygotujemy projekty 
dzielnicowe dla każdej z czterech dzielnic Szczecina: Północy, Śródmieścia, 
Prawobrzeża i dla Zachodu. Będziemy tam łączyli projekty związane z modernizacją, 
z projektami, które są społeczne, które mają charakter wyjścia do mieszkańców, do 
różnych instytucji i organizacji społecznych, po to aby prowadzić realny proces 
rewitalizacji tych miejsc. Zadbamy o estetyzację Szczecina poprawiając jakość 
przestrzeni publicznej głównie z mieszkańcami naszego miasta. Z całą pewnością 
zwiększymy środki na program "Zielone podwórka" i "Zielone przedogródki" po to 
żeby wspólnoty mieszkaniowe mogły zadbać o swoje najbliższe otoczenie. Zadbamy 
również o katalog mebli miejskich i katalog nawierzchni, po to aby uporządkować te 
kwestie w przestrzeni naszego miasta. Mamy też pewne kwestie związane z planami 
zagospodarowania przestrzennego. Na pewno zadbamy aby te plany powstały dla 
najbardziej newralgicznych dzielnic Szczecina takich jak Pogodno czy Centrum. 
Kolejny obszar naszego działania to szeroko pojęta jakość życia w mieście: 
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odpoczynek, rekreacja, kultura, sport. Będziemy rozwijali turystyczny Szczecin. 
Będziemy nakierowani na przywracanie Szczecina do wody. Budujemy Port 
Jachtowy. Będziemy tam wprowadzali różne programy zachęcające turystów nie 
tylko ze Szczecina, ale z innych miejsc aby przyjeżdżali do Szczecina czy też do niego 
przypływali. Będziemy rozwijali program ECOzmiany, a zatem realizując strategię 
Floating Garden będziemy pokazywali Szczecin jako miasto ekologiczne. Będziemy 
podnosili świadomość ekologiczną począwszy od nauczania przedszkolnego 
pokazując młodym szczecinianom jak ważne jest to abyśmy redukowali koszty 
zużycia energii i dbali o właściwą ekologię. Będziemy wdrażali dalej program 
Floating Garden współpracując z organizacjami pozarządowymi, aktywnie 
wykorzystując środki zewnętrzne. W tej kadencji pojawią się pierwsze stacje do 
ładowania samochodów elektrycznych w naszym mieście. Przygotujemy 
modernizację szczecińskich bulwarów kontynuując przebudowę Wałów Chrobrego, 
Wyspy Grodzkiej i Łasztowni. Będziemy wspierali prestiżowe przedsięwzięcia 
kulturalne o znaczeniu europejskim i krajowym. Zmodernizujemy Teatr Letni. 
Przygotujemy Willę Lentza do ponownego otwarcia. Będziemy zabiegali i 
zrealizujemy projekt modernizacji Stadionu Piłkarskiego. Będziemy prowadzili 
zadania zmierzające do utworzenia nowego szczecińskiego Aquaparku. 
Zmodernizujemy kąpieliska otwarte Szczecina: Dąbie, Głębokie i Dziewoklicz. 
Będziemy dbali o Centrum Żeglarskie i kontynuowali ten projekt, a także zadbamy o 
nasze korty przy ulicy Wojska Polskiego aby były godnym miejscem do 
organizowania najwyższej klasy turniejów tenisowych. W tym wszystkim ważni są 
mieszkańcy naszego miasta. Do nich również chcemy wyjść z szerszą niż dotychczas 
ofertą. Bardzo ważne są konsultacje społeczne, których zakres będziemy cały czas 
poszerzali. Zwiększymy rolę rad osiedli w procesie inwestycyjnym miasta poprzez 
zwiększenie środków przyznanych na te drobne potrzeby lokalne, ale również 
będziemy szerzej konsultowali większe projekty inwestycyjne. W dalszym ciągu 
będziemy doskonalili budżet obywatelski po to żeby mieszkańcy mieli jak największy 
wpływ na realizację tych projektów, na których im zależy. Będziemy poszerzali 
zakres usług Urzędu Miasta wprowadzając często godziny pracy również po 
południu i wieczorem tak aby ci, którzy zajęci są w ciągu dnia pracą mogli z 
naszych usług korzystać. 
Te wszystkie wyzwania zaczerpnęliśmy z programów wszystkich formacji 
politycznych, które wystartowały do Rady Miasta. To dobra baza do tego aby 
Szczecin przez te cztery lata mógł się dobrze rozwijać. Ich realizacja leży w naszych 
rękach. Zapraszam Państwa do tej współpracy i życzę powodzenia w nowej kadencji. 
Dziękuję bardzo." 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad podziękował za naszkicowanie Programu dla 
Szczecina i zapewnił, że Rada Miasta wypełniając swój konstytucyjny obowiązek 
pomoże Prezydentowi w realizacji tego programu. Poprosił o zabranie głosu Biskupa 
Pomocniczego Archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej prof. Henryka Wejmana. 
 
Biskup Pomocniczy Archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej prof. Henryk Wejman w 
imieniu swoim, a także Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi pogratulował Prezydentowi i 
wszystkim radnym wyboru na kadencję samorządową. Życzył owocnej współpracy 
na rzecz naszego miasta i w służbie ludzi tego miasta, by ono rozwijało się 
ekonomicznie, kulturowo, społecznie i kulturalnie. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu pana Grzegorza 
Kasickiego. 
 
Grzegorz Kasicki - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył 
zaświadczenie o wyborze na radnego panu Tomaszowi Grodzkiemu. 
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J. Stopyra - przewodniczący obrad poprosił o wyprowadzenie sztandaru Rady 
Miasta. 
 
Poczet sztandarowy sztandar wyprowadził. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Zamknięcie obrad. 
 
J. Stopyra – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka II zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Jan Stopyra 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 
 


