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Protokół  Nr  XLIV/18 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  11  września  2018  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 11 września 2018 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 18.30 
 
W dniu 11 września 2018 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Jan Stopyra 

 
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. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną XLIV zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdziła, że na sali jest obecnych 30 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XLIV zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina Profesorowi Zbigniewowi 

Antoniemu Kruszewskiemu 
 
Laudację wygłosił Andrzej Kotula 
 
Prof. Zbigniew Antoni Kruszewski urodził się 27 czerwca 1928 r. Warszawie. Gdy 
miał dwa lata, zmarł jego ojciec, Tadeusz Kruszewski, pochodzący z Winnicy (dziś 
środkowa Ukraina). Mama, Irena z domu Grabowska, urodzona na terenie Rosji, 
była córką Antoniego Grabowskiego (1857-1912), wybitnego chemika i krzewiciela 
jeżyka esperanto, założyciela Polskiego Związku Esperantystów, tłumacza na 
esperanto m.in. „Pana Tadeusza". Przed wybuchem drugiej wojny światowej była w 
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Warszawie nauczycielką, sama wychowywała dzieci. W czasie wojny zginęła w 
Ravensbruck. 
W latach 1939-1944 Zbigniew A. Kruszewski uczył się na tajnych kompletach. Od 
1943 r. był w Szarych Szeregach, uczestniczył w akcjach małego sabotażu, w czasie 
Powstania Warszawskiego był m.in. łącznikiem Komendy Głównej AK, 
współorganizatorem poczty polowej. Swoje powstańcze wspomnienia zdeponował 
w Muzeum Powstania Warszawskiego. W powstaniu walczył również jego starszy 
brat, Janusz. 
Po upadku powstania Zbigniew A. Kruszewski dostał się do niewoli. Krótko był w 
obozie w Kostrzynie (Drewitz, dziś Drzewiec) i dziewięć miesięcy w Stalagu X B 
Sanbostel koło Bremy. Po wyzwoleniu obozu przez wojska kanadyjskie znalazł się 
Polskich Siłach Zbrojnych w Holandii i Francji, a następnie w 2. Korpusie Polskim 
we Włoszech. 
Po demobilizacji był w Londynie. Nadal działał w polskim harcerstwie, zdał maturę, 
pracował jako robotnik i księgowy. 
W 1952 r. wyjechał do USA. Należał do Ruchu „Niepodległość i Demokracja". 
Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Stanowym w Chicago, wykładał 
stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku i tam się 
doktoryzował. 
Od 1980 r. mieszka w El Paso (Texas) na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Jest 
emerytowanym profesorem politologii Uniwersytetu Stanowego w El Paso. 
W El Paso był m.in. dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i szefem programu 
Studiów Sowietologicznych i Wschodnioeuropejskich. Twórca nauki o granicach 
(borderology), jeden z największych na świecie autorytetów w tej dziedzinie, 
współorganizator światowych kongresów borderologicznych. 
Jako gościnny wykładowca pracował m.in. w London School of Economics and 
Political Science, Polskim Uniwersytecie na Wychodźstwie, na uczelniach 
japońskich, brazylijskich, litewskich, białoruskich, rosyjskich, ukraińskich, 
węgierskich, rumuńskich. Był wykładowcą w Kwaterze NATO i Niemieckim 
Federalnym Instytucie Studiów Wschodnich i Międzynarodowych. Profesor gościnny 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat 
co roku wykłada na Szkole Letniej UW. Po 1990 r. przez wiele lat z ramienia 
Smithsonian Institution organizował w Polsce i krajach Europy Wschodniej 
objazdowe seminaria dla amerykańskich intelektualistów i polityków. 
W Warszawie odnowił przedwojenną tablice pamiątkową, poświęconą jego dziadkowi 
i ufundował poświęcone mu tablice w kilku miastach Polski, m.in. we Wrocławiu. 
Fundował też tablice pamiątkowe 12 Pułku Ułanów Podolskich. Pełnił różne funkcje 
społeczne. Był m.in. sekretarzem Kongresu Polonii Amerykańskiej stanu Illinois, 
wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, dyrektorem Muzeum Holocaustu w 
El Paso, prezesem zarządu Orkiestry Symfonicznej miasta El Paso. Współtworzył 
Fundację Instytut Armii Krajowej w Lublinie, powołał w El Paso Fundusz Rodziny 
Kruszewskich. Autor licznych prac naukowych o granicach, regionach granicznych, 
problemach etnicznych. Szczególnie ważna w jego dorobku jest pierwsza w języku 
angielskim monografia powojennej granicy polsko-niemieckiej, zatytułowana „The 
Oder-Neisse Boundary and Poland's Modernization: the Socioeconomic and Political 
Impact" („Granica na Odrze i Nysie i modernizacja Polski: oddziaływanie 
socjoekonomiczne i polityczne"), wydana w 1972 r. w USA. 
Na jej opracowanie otrzymał w USA stypendium, dzięki któremu w 1959 r., pierwszy 
raz po wojnie, przyjechał do Polski. Zbierając materiały do książki był wówczas 
m.in. w Siekierkach, Szczecinie i Świnoujściu. 
Od końca lat dziewięćdziesiątych niemal każdego roku przyjeżdża do Szczecina i na 
polsko-niemieckie pogranicze. Szczecinowi i pograniczu poświęcił w USA wiele 
wykładów i publikacji. 
We wrześniu 1995 r., jako powstaniec warszawski i wiceprezes Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, spotkał się w Klubie 13 Muz na otwartej, historycznej debacie 
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z Philippem von Bismarckiem, w czasie wojny oficerem Wehrmachtu, a wówczas 
znanym politykiem CDU i przewodniczącym Ziomkostwa Pomorzan. 
Podczas licznych wizyt w Szczecinie prof. Zbigniew A. Kruszewskie spotyka się 
uczniami, mówi o AK, Szarych Szeregach, Powstaniu Warszawskim, znaczeniu 
demokracji, silnej Polski, Unii Europejskiej i dobrych stosunków polsko-
niemieckich. Dzięki jego wieloletniemu zaangażowaniu zbiory muzeum 
w Peenemünde zostały uzupełnione o dokumenty upamiętniające los robotników 
przymusowych i działalność wywiadu AK. 
Swój księgozbiór politologiczny przekazał Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego, pokrywając koszty transportu z El Paso do Szczecina. Zapraszał na 
wizyty studyjne na amerykańsko-meksykańskie pogranicze szczecińskich 
dziennikarzy. W 2016 r. otrzymał Honorową Odznakę „Gryfa 
Zachodniopomorskiego". 
W jednym z wywiadów, opublikowanych w szczecińskiej prasie, mówił: „Nie 
mieszkałem nigdy w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, lecz nie ukrywam, że 
trochę serca tu włożyłem". 
 
Członkowie Prezydium dokonali wręczenia Prof. Zbigniewowi Kruszewskiemu 
medalu, dyplomu, legitymacji oraz kwiatów. 
 
Profesor Kruszewski podziękował za otrzymane wyróżnienie. 
 
 
 
Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina Księdzu Prałatowi 
dr. Aleksandrowi Ziejewskiemu  
 
Laudację wygłosił Juliusz Słowacki Prezes Stowarzyszenia Społecznego 
"Grudzień'70/Styczeń '71" 
 
Ksiądz Prałat dr Aleksander Ziejewski od najmłodszych lat myślami był przy Bogu 
i nosił Boga w sercu. Kolejne lata życia i nauki, coraz bardziej utwierdzały go 
w wyborze drogi życiowej. Czuł w sobie powołanie. Chciał zostać księdzem. Wierzył, 
że Pan Bóg tak chce i będzie wspierał go w tych planach. Nie wiedział jednak, że 
droga do kapłaństwa będzie kręta i długa. 
Dokumenty o przyjęcie do Seminarium Duchownego w Sandomierzu złożył w 1969 
r. Niestety, po dobrze zaliczonym I semestrze, musiał przerwać edukację. Z powodu 
choroby władze seminarium wyraziły zgodę na dwuletni urlop. Później został jednak 
powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po powrocie z wojska, chcąc 
pomóc zapracowanym rodzicom w utrzymaniu rodziny, podjął pracę w kopalni 
siarki kolejno: Piaseczno, Machów, Jeziorko, kończąc w międzyczasie Policealne 
Studium Ekonomiczne. Pomimo tych przeciwności, nie porzucił myśli o spełnieniu 
swojego powołania. W dniu l marca 1979 r., po złożeniu stosownych dokumentów, 
zostaje przyjęty na I semestr Seminarium Duchownego w Szczecinie -wówczas 
z siedzibą w Gościkowie Paradyżu. Świecenia kapłańskie otrzymuje z rąk Ks. bp. 
Kazimierza Majdańskiego w dniu 23 grudnia 1984 r. w bazylice katedralnej 
św. Jakuba w Szczecinie. Z uwagi na swoją aktywną i owocną postawę 
w seminarium, został nominowany na wikariusza bazyliki katedralnej, co wówczas 
nie było powszechną praktyką. Dzień ten jest początkiem szerokiej pracy 
duszpasterskiej i społecznej Ks. Aleksandra Ziejewskiego. Ma ona charakter nie 
tylko lokalny, ale i ogólnopolski. Jako sprawny organizator na początku otrzymuje 
zadanie przygotowania obchodów jubileuszu 40-lecia powrotu Kościoła katolickiego 
na ziemie zachodnie, przypadającego w 1985 roku. Z dniem 13 lipca 1985 roku 
został skierowany do budowy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego 
przy ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie. Jako dyrektor budowy i dyrektor 
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ds. ekonomicznych seminarium oddaje do użytku cały kompleks w dniu 23 
listopada 1993 roku. 
W międzyczasie rozpoczyna studia zaoczne w Instytucie Studiów nad Rodziną 
w Łomiankach, które ukończył 24 stycznia 1991 roku, otrzymując magisterium. 
W dniu 01 listopada 1992 roku otrzymuje nominacje na dyrektora ds. 
ekonomicznych Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej. Pomimo wielu obowiązków 
przy budowie seminarium w Szczecinie, Ks. Ziejewski podejmuje się kolejnych 
wyzwań logistycznych na dużą skale, m.in.: inicjuje i prowadzi budowę kościoła 
parafialnego oraz ośrodka rekolekcyjnego dla rodzin w Wisełce, zajmuje się 
adaptacją Domu dla Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty i budową 
stołówki dla bezdomnych dla 400 osób przy Bulwarze Gdańskim 30 w Szczecinie. 
W sąsiedztwie obecnego Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego 
nadzoruje i prowadzi, do jej ukończenia w 1998 r., budowę z prawdziwego zdarzenia 
siedziby Kurii Biskupiej przy ul. Papieża Pawła VI 4. Organizuje pierwszy 
w Szczecinie Dom Wspólnoty Kapłańskiej przy ul. Arkońskiej 2, odpowiada za 
rozbudowę Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Rozpoczyna i nadzoruje 
budowę Pomnika Papieża Świętego Jana Pawła II, który zostaje odsłonięty na 
Jasnych Błoniach w Szczecinie w 1997 roku - w dziesiątą rocznicę pobytu Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Szczecinie. W dniu 06 listopada 1994 r. Ks. Aleksander 
Ziejewski otrzymuje nominację na proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela 
w Szczecinie. Z uwagi na ogrom dotychczasowych obowiązków Metropolita 
Szczecińsko - Kamieński ks. abp Marian Przykucki zwalnia go z obowiązków 
dyrektora ds. ekonomicznych Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, 
zachowując mu nadal stanowisko dyrektora budowy Arcybiskupiego Wyższego 
Seminarium Duchownego i Dyrektora ds. ekonomicznych Archidiecezji Szczecińsko- 
Kamieńskiej. 
Ks. A. Ziejewski jest bardzo poruszony stanem kościoła św. Jana Chrzciciela, 
pierwszej świątyni katolickiej na Pomorzu Zachodnim, konsekrowanej w dniu 30 
września 1890 roku przez arcybiskupa z Wrocławia Ks. dr. Georga Koppa. Po wojnie 
to właśnie tutaj w dniu 06.05.1945 r. została odprawiona pierwsza Msza św. 
w powojennym Szczecinie. Widoczne jeszcze ślady wojny, prowizoryczny dach, 
prowizoryczne sklepienia i bardzo skromne wnętrze nie wyglądają zachęcająco. 
Ks. Ziejewski podejmuje się kolejnego wyzwania. Dzięki jego niestrudzonej pracy 
i wsparciu ludzi dobrej woli, w ciągu kilku lat kościół św. Jana Chrzciciela zmienia 
się nie do poznania. Odzyskuje swoją świetność i rolę, jaką pełnił przed 
dziesiątkami lat wśród szczecińskich katolików i wiernych z okolicznych 
miejscowości. 
W tym czasie Ks. Aleksander Ziejewski odnosi także duży osobisty sukces 
w działalności naukowej. Po odbyciu studiów doktoranckich na Uniwersytecie ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego, w dniu 26 czerwca 2000 r. broni pracę doktorską 
z zakresu teologii moralnej „Apologia praw ludzi w nauczaniu Jana Pawła II" 
i otrzymuje tytuł naukowy - doktora nauk teologicznych. 
Zainspirowany znaczeniem kościoła św. Jana Chrzciciela w przed i po wojennej 
historii katolickiej społeczności Szczecina, podejmuje działania w celu uzyskania 
przez świątynię tytułu Bazyliki Mniejszej. Jednym z argumentów dla poparcia tych 
starań, jest fakt nadania kościołowi św. Jana Chrzciciela przez Papieża Piusa XI 
w dniu 21.06.1922 r. godności Matki Kościołów Pomorza Zachodniego. 
Po spełnieniu wszystkich warunków, przy dużym zaangażowaniu ówczesnego 
metropolity szczecińsko-kamieńskiego Ks. abp. Zygmunta Kamińskiego i poparciu 
Konferencji Episkopatu Polski, wniosek zostaje przekazany osobiście przez Ks. dr. 
A. Ziejewskiego w Nuncjaturze Apostolskiej w dniu 20 grudnia 2007 r. W dniu 21 
listopada 2008 r., z upoważnienia Ojca Świętego Benedykta XVI prefekt Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpisał dekret, przyznający kościołowi 
pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczecinie tytuł Bazyliki Mniejszej. Jak podkreślił 
obecny metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga, cyt. "... Trzeba 
powiedzieć wprost - jest jedną z piękniejszych wizytówek Szczecina i naszej 
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archidiecezji. Szczególne za to podziękowanie należy wypowiedzieć wobec 
wieloletniego proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i niezwykle rozmiłowanego 
w tej świątyni kustosza bazyliki - czcigodnego księdza prałata dr. Aleksandra 
Ziejewskiego ...." Nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej dla kościoła św. Jana Chrzciciela 
jest uwieńczeniem wieloletniej pracy Ks. A. Ziejewskiego w parafii, którą kieruje 
i w której posługuje do dzisiaj. Dzięki Ks. A. Ziejewskiemu, zarówno wnętrze jak 
i otoczenie Bazyliki jest nie tylko lekcją historii dla każdego Polaka i katolika, ale 
obrazuje i przekazuje także duchową stronę życia chrześcijańskiego. Wiedza i nauka 
dla obecnych oraz przyszłych pokoleń zawarta jest w pomnikach, rzeźbach, 
figurach, płaskorzeźbach, obrazach i tablicach pamiątkowych. Spotkamy w świątyni 
i jej otoczeniu nie tylko sceny biblijne, ale także wizerunki wielkich postaci kultu 
religijnego: Świętego Jana Pawła II, św. Ojca Pio, św. M. M. Kolbego, św. s. Faustyny 
Kowalskiej, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Matki Teresy z Kalkuty, bł. Karoliny 
Kózkówny czy też bł. Ks. M. Sopoćki. Każdy może złożyć również hołd i prosić 
w modlitwie o stawiennictwo poprzez ich relikwie, które dzięki staraniom ks. A. 
Ziejewskiego są obecne w Bazylice. Ks. A. Ziejewski pamięta także o ofiarach I i II 
wojny światowej i uczestnikach innych zrywów patriotycznych narodu polskiego. 
W świątyni znajdują się tablice pamiątkowe, zamieszczone w hołdzie ofiarom 
niemieckiego nazizmu, w tym trzech księży z parafii św. Jana Chrzciciela 
zamordowanych bestialsko przez okupanta. 
W 2001 roku, w 100-na rocznicę urodzin, z inicjatywy Ks. A. Ziejewskiego, stanął 
przed Bazyliką pomnik Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, na którym 
widnieją słowa. "... Papież zna mój sposób myślenia na temat ziem zachodnich, 
dlatego dla mnie jest zaszczytem, że tę nominację kardynalską otrzymuje 
w Szczecinie ...". 
W dniu 04 września 2004 roku, również z inicjatywy Ks. A. Ziejewskiego powstał 
pomnik Męczenników II wojny światowej, na którym zamieszczone są słowa 
"... Budowa pomnika ma na celu utrwalenie prawdy historycznej. Męczennikom ku 
chwale, żyjącym ku przestrodze, aby już nigdy nie powtórzyła się tragedia wojny na 
tej ziemi ...". Poświęcenia pomnika, w obecności władz państwowych, 
samorządowych i licznie zgromadzonych wiernych, dokonał Prymas Polski kard. 
Józef Glemp. Jako nie strudzony sługa Boży w dniu 5 listopada 1994 r. otrzymał 
tytuł kanonika honorowego Kapituły Katedralnej, a w dniu l lipca 2014 r. kanonika 
gremialnego Kapituły Katedralnej. Podniesiony 23 września 2000 r. do godności 
kapelana Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. Natomiast w dniu 
5 maja 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. A. Ziejewskiego prałatem 
honorowym. Ks. dr Aleksander Ziejewski to nie tylko oddany sługa Boży, ale i wielki 
patriota. W swojej działalności duszpasterskiej wykazuje dużą troskę o Ojczyznę 
i Naród Polski oraz dbałość o zachowanie jej chrześcijańskich korzeni. Cyklicznie 
organizuje w Bazylice okolicznościowe uroczystości i rocznicowe nabożeństwa. 
W każdy III czwartek miesiąca odprawiana jest Msza Św. za beatyfikację 
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego ze wskazaniem miłości 
Ojczyzny i odpowiedzialności za Naród. W każdy IV czwartek miesiąca odprawiana 
jest Msza Św. w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego przy relikwiach św. Jana 
Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W bazylice celebrowane są także Msze św. 
w rocznicę wszystkich ważnych wydarzeń w dziejach Polski, m.in.: uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, Cudu nad Wisłą w wojnie polsko-bolszewickiej, wybuchu 
powstania warszawskiego, a przede wszystkim odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ponadto, w dniu 11 listopada corocznie w świątyni organizowany jest 
koncert pieśni patriotycznych z udziałem szczecińskich chórów, w którym bardzo 
chętnie uczestniczą mieszkańcy Szczecina. 
 
Członkowie Prezydium dokonali wręczenia Księdzu Prałatowi dr Aleksandrowi 
Ziejewskiemu medalu, dyplomu, legitymacji oraz kwiatów. 
 
Ksiądz Prałat dr Aleksander Ziejewski podziękował za otrzymane wyróżnienie. 
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Przewodnicząca obrad ogłosiła 10 min. przerwy do godz. 11.00 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zatwierdzenie protokołów z: 

 
III nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 21 czerwca 2018 r. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 19  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 20  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2018 r. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 22  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
VI uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2018 r. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 24  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 233/18 
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
 
za – 24  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 238/18 
w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin 
 
za – 25  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały nr 239/18 w sprawie skargi na działania 
Prezydenta Miasta Szczecin 
 
za – 25  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 240/18 w sprawie 
nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim 
w Szczecinie 
 
za – 27  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu "Informacja o realizacji 
uchwał" 
 
za – 24  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania punkt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
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Wniosek Klubu radnych PO o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
„Stanowisko w sprawie uczczenia rocznicy strajków w Szczecinie w 1988 r.” 
 
za – 16  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania punkt został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Wniosek Klubu radnych PO o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 241/18 w sprawie opracowania projektu programu polityki 
zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez 
dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców Gminy Miasto Szczecin 
 
Przewodnicząca obrad na wniosek Klubu radnych „Bezpartyjni” ogłosiła 5 min. 
przerwy do godz. 11.20. 
 
 
Po przerwie 
 
P. Bartnik – poinformował, że 7 dni przed sesją Klub radnych PO złożył projekt 
uchwały zatytułowany: leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców Miasta Szczecina na lata 2018 - 2023. Ten projekt był analizowany 
przez Panią mecenas, której opinia spłynęła do Biura Rady Miasta, jak wynika 
z pieczątki w dn. 11 września 2018 r., czyli dzisiaj. Oprócz tego w piątek został 
złożony projekt, pod którym podpisało się ponad 4 tys. mieszkańców miasta, 
w sprawie opracowania projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie 
przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Dzisiaj klub 
radnych PO wycofuje swój pierwszy projekt, ponieważ rzeczywiście posiadał on 
pewne uchybienia prawne i dziś przedkładamy projekt tożsamy z projektem 
popartym przez mieszkańców Miasta. Załączony do projektu uchwały jest projekt 
programu zdrowotnego, który został opracowany przez Panią Ewę Jasińską 
i doktora Andrzeja Niedzielskiego. Spór prawny, który się toczy jest taki, czy Rada 
Miasta ma prawo aby zaproponować rozwiązania w różnych sprawach, w tym 
w sprawie dofinansowania leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. W przedstawionym projekcie nie chodzi o to 
aby uchwalić program ale żeby uchwalić projekt programu, który to Prezydent 
przedłoży do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Takie jest właśnie założenie 
towarzyszące temu projektowi. Biorąc udział w zbieraniu podpisów  praktycznie nikt  
nie odmawiał podpisu i religia nie miała większego znaczenia, ponieważ podpisywali 
listy także ludzie wychodzący z kościoła po mszy. Radny zwrócił się aby Rada dla 
dobra mieszkańców Miasta Szczecina uruchomiła ten proces, który da szansę 
młodym, którzy nie mogą mieć dzieci w inny sposób niż poprzez in vitro.  
 
Maria Ilnicka-Mądry – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. zdrowia stwierdziła, że 
z przykrością wysłuchała tego wystąpienia. Uznała, że wynika z tego że radni się nie 
interesują problemem, który jest bardzo ważny dla mieszkańców, dla tych par które 
dzieci nie mają. Radni nie wiedzą jakie działania Miasto w tym kierunku prowadzi 
ani nie znają ustawy, którą stworzyło ugrupowanie składające dziś przedmiotowy 
projekt. Stwierdziła, że składane projekty są składane dużo za późno. Zarzucanie 
Prezydentowi kilkukrotnie, także na sesji Sejmiku, że nie było ze strony Miasta 
żadnych działań w latach 2011-2016 jest brakiem działania Rządu w tym czasie. 
Żaden samorząd nie wprowadził w tym czasie żadnego programu, ponieważ był to 
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program rządowy a skończyło się to 30 czerwca 2016 r. Następny Minister wymyślił 
inny program tzw. prokreacyjny na lata 2017-2020. Przygotowanie do tego 
programu trwało przeszło rok. W Polsce zostało wyznaczonych 16 ośrodków. Jest to 
program leczenia, diagnostyki a nie żadne gusła jak twierdził Poseł Sławomir Nitras 
w radio. Program ten jest niepełny, ponieważ pochyla się nad poszukiwaniem "winy" 
po stronie kobiet. Stworzono ze specjalistami możliwości dofinansowania ze strony 
Miasta, bo taka furtka pojawiła się w ustawie, diagnostyki u mężczyzn i wzmożonej 
ilości inseminacji. Miasto prowadzi ten program od końca 2017 r. W ramach tego 
programu do końca czerwca 2018 r. zostało przebadanych 80 par. Jest 9 ciąż 
naturalnych i 7 par, u których ciąża nie wystąpi w inny sposób niż poprzez in vitro. 
I od tego czasu rozpoczyna się procedura zgodna z ustawą. Od 2 tygodni 
zamieszczony jest na stronie BIP,  ogłoszony konkurs, który zostanie rozstrzygnięty 
18 września, czyli za tydzień, wg wzoru i zasad ustalonych przez ustawodawcę. Na 
podstawie przyjętych programów od oferentów, na podstawie kryteriów w konkursie 
będzie można ten program zgodnie z ustawą skierować do Agencji Oceny 
Technologii Medycznych, która ma na wydanie opinii 2 miesiące. Jeżeli ta opinia 
będzie pozytywna można wówczas uruchomić konkurs na wykonawcę. Dzisiaj 
przyjmowanie jakiejkolwiek uchwały jest niezgodne z ustawą. Pełnomocnik 
stwierdziła, że podobnie jak w Sejmiku Poseł Nitras chce wprowadzić radnych 
w błąd. 
 
Sławomir Nitras – Poseł na Sejm RP odnosząc się do wypowiedzi Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. zdrowia uznał, że stoją za nim autorytety nie mniejsze niż 
szanowna dr Maria Ilnicka-Mądry. Po bardzo dobrych doświadczeniach w sprawie 
bulwarów i biletów komunikacji miejskiej i po zapowiedziach Prezydenta 
dotyczących in vitro oczekiwał, że po głosowaniu nie pozostanie mu nic innego jak 
podziękowanie Radzie Miasta za pochylenie się nad tym problem. Jednak ponieważ 
wystąpienie Pani doktor może mieć wpływ na decyzję radnych postanowił zabrać 
głos. Poseł podziękował autorom programu: Pani Ewie Jasińskiej i dr Andrzejowi 
Niedzielskiemu, którego autorytetu, ma nadzieję Pani dr Maria Ilnicka-Mądry nie 
podważa, szczególnie jeżeli chodzi o położnictwo. Projekt przygotowywali wybitni 
naukowcy i praktycy w oparciu o wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych. 
Słusznie zauważył radny P. Bartnik i wiemy, że w Polsce zmieniło się prawo i mamy 
świadomość, że obecny Rząd utrudnił prawnie aby ograniczyć możliwość 
przygotowania programów zdrowotnych przez samorządy. Intencją ustawodawcy 
było uniemożliwić tego typu inicjatywy ale prawdą jest też, że legislacja robiona zbyt 
szybko powoduje, że zapisy są za mało precyzyjne. Nie ma najmniejszej wątpliwości, 
że każda rada, każdy samorząd musi mieć projekt, który zostanie zaopiniowany 
przez AOTM. Poseł zaprzeczył, jakoby oskarżał Prezydenta, że ten w przedmiotowej 
sprawie nic nie robi. Stwierdził, iż uważa że Prezydent od 2013 r. skutecznie blokuje 
inicjatywę in vitro w Szczecinie i robił to w sposób absolutnie czynny. Poseł 
przypomniał, że przyszedł do Rady Miasta w 2013 r. z podpisami, z projektem 
programu, jako drugie miasto w Polsce o dofinansowanie in vitro. Dzisiaj jesteśmy 
w tej sprawie na szarym końcu, nie dlatego że mieszkańcy nie chcieli, czy radni nie 
chcieli, lub dlatego że program był źle przygotowany ale dlatego, że Pan Prezydent 
postanowił pod byle pretekstem ten program zablokować. Każdy z radnych ma 
prawo nie popierać metody in vitro, jednak należy się mieszkańcom, którzy 
podpisali się pod tym projektem uchwały, prawdziwa, uczciwa debata. Nie było by 
tej inicjatywy gdyby Prezydent nie zmarnował tych lat w tej sprawie. Odnosząc się 
do opinii prawnej dotyczącej projektu S. Nitras uznał, że ustawa o samorządzie 
gminnym wyraźnie mówi, kto ma inicjatywę uchwałodawczą: radni, Prezydent ale 
także mieszkańcy. Odnosząc się do wypowiedzi dr Marii Ilnickiej-Mądry, że od 
2016 r. finansowany jest program finansowania naprotechnologii, który Poseł 
osobiście nazywa gusłami i ma do tego prawo, zapytał kiedy Miasto przygotowało 
ten program, kiedy Rada Miasta dyskutowała na nim i kiedy go przyjęła? Na jakiej 
podstawie finansowany jest z publicznych pieniędzy program naprotechnologii? 
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Jako przedstawiciel wnioskodawców zapytał, dlaczego nie można przyjąć 
obywatelskiego projektu mówiąc, że można przyjąć i finansować tylko projekty, 
które przygotowało Miasto? Poseł zwrócił uwagę, że z publicznych pieniędzy zostało 
wyposażone laboratorium do przeprowadzania in vitro, które od trzech lat jest 
zamknięte. Dlaczego ze Szczecina, wiodącego ośrodka w tej dziedzinie medycyny 
zrobiliśmy zaścianek? Poseł zwrócił uwagę, że podczas dyskusji w 2013 r. Prezydent 
jako osobę opiniującą program wskazał Profesora Domagałę, niewątpliwy autorytet 
medyczny, ale osobę która współtworzyła komitet przeciw in vitro. Profesor w tedy 
nie używał zbyt wielu argumentów medycznych ale argumentów prawnych. Jednym 
z takich argumentów było, że jest to dublowanie, finansowanie programu, który jest 
już finansowany rządowo. Zwracając się do Prezydenta zapytał, czy nie dubluje on 
programu rządowego finansując naprotechnologię z miejskich pieniędzy? Nie można 
ograniczać mieszkańcom prawa do podejmowania inicjatywy uchwałodawczej, bo 
jest to niezgodne z ustawą. Poseł uznał, że te mgliste obietnice Pana Prezydenta nie 
pojawiłyby się gdyby nie konsekwentne stawianie tej sprawy przez wnioskodawców 
i gdyby nie kampania wyborcza. Intencją tych 4000 ludzi jest wykorzystać tę 
kampanię dobrze i doprowadzić procedurę do końca. Jest to prawdziwy test na 
nasze intencje, wiarygodność, na liczenie się z głosem mieszkańców. W Ostrowie 
Wielkopolskim 30 listopada 2017 r. przyjęto projekt obywatelski o finansowaniu 
metody in vitro z budżetu Miasta i Wojewoda tego nie zakwestionował. Poseł Nitras 
uznał, że znając Wojewodę Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca wie, że w swoich 
decyzjach będzie się kierował nie swoimi poglądami a przepisami prawa. 
W Szczecinku także obowiązuje uchwała in vitro a mapa potrzeb zdrowotnych jest 
taka sama. Mapa potrzeb zdrowotnych w Polsce niestety ma charakter polityczny, 
bo jest uchwalana przez Ministra Zdrowia i nadawana przez Wojewodę, a nie przez 
samorząd, który najlepiej zna potrzeby zdrowotne.  
 
Maria Ilnicka-Mądry – pełnomocnik Prezydenta ds. zdrowia zwróciła uwagę, że 
mapy potrzeb zdrowotnych nie są tworzone w Ministerstwie Zdrowia. Podkreśliła, że 
ten bardzo ważny temat nad którym obecnie prowadzona jest dyskusja jest 
prowadzony przez Miasto i jest realizowany zgodnie z zapisami ustawy. Zaprosiła do 
udziału w komisji, która rozstrzygnie konkurs. Radni zostaną poinformowani, kto 
wygrał konkurs i jaki program zostanie wysłany do AOTM. Stanowczo 
zaprotestowała nazywaniu naprotechnologii zabobonem.  
 
Małgorzata Michalak – radca prawny stwierdziła, że nie miała okazji zapoznać się 
z omawianym projektem uchwały, opiniowała dwa wcześniejsze projekty przekazane 
przez Biuro Rady Miasta, co do których szczegółowe opinie prawne zostały 
przekazane radnym. Powołując się na zapisy § 19 Regulaminu Rady Miasta 
stwierdziła, że w jej cenie projekty te nie powinny być w dniu dzisiejszym 
procedowane.  
 
Projekty, o których mówiła radczymi, wraz z opiniami stanowią załącznik nr 7 i 8 do 
protokołu. 
 
P. Bartnik - powołując się na autorytet jakim jest dla niego dr Andrzej Niedzielski 
radny uznał, że załączony do projektu uchwały program jest na tyle interesujący, że 
warto się nad nim pochylić i w sposób merytoryczny oddać w tej sprawie głos. 
W dniu 25 lutego 2013 r. odbyła się sesja Rady Miasta na której obecnych było 29 
radnych i był omawiany projekt uchwały o wsparciu finansowym metody in vitro. 
Głosowało "za" 17 radnych a "przeciw" 12 radnych. "Za" zagłosowali wszyscy 
ówcześni radni Platformy Obywatelskiej także SLD a także radna niezależna 
M. Jacyna-Witt, "przeciw" głosowali radni PiS oraz radni z ugrupowania Piotra 
Krzystka. Radny podkreślił, że mieszkańcy wyczekiwali przede wszystkim wsparcia 
finansowego tych programów, bo są one zwyczajnie drogie i przez to dla wielu 
niedostępne. Oczywiście każda z dziedzin medycyny musi mieć swoje procedury 
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i być poprzedzona określonymi badaniami. Radny zwrócił uwagę, że wcześniej 
wszyscy radni od Prezydenta głosowali przeciw a teraz Prezydent staje się "ojcem in 
vitro". Oczywistym jest, że można zmienić zdanie. Poparcie dla tej inicjatywy 
deklaruje 80% mieszkańców Miasta i radni muszą się nad tym problemem pochylić. 
Odnosząc się do opinii wyrażonej w piśmie przez radcę prawnego P. M. Michalak 
zaapelował aby dać się wypowiedzieć organowi nadzorczemu odnośnie tego 
projektu, bo być może przychyli się do niego. 
 
Ł. Tyszler - uznał, że deklaracja Prezydenta Krzyska, że chce podjąć działania aby 
program in vitro zaczął działać w mieście była dla wielu ogromnym zaskoczeniem. 
Wielu być może nie uważa dla siebie tej metody za poprawną moralnie jednak nie 
chcą być przeszkodą dla tych, którzy wyczerpali już wszystkie inne możliwości. 
Metoda ta jest przede wszystkim dopuszczona do procedur medycznych. Radny 
zwrócił uwagę, że mapy potrzeb medycznych były niedoskonałe i Ministerstwo 
ogłosiło w tym roku nowe mapy. Najwyższa Izba Kontroli pochyliła się nad tymi 
mapami i stwierdziła, że są niekompletne a często bazują na danych historycznych. 
NIK wskazuje te uchybienia od dłuższego czasu  i nie bardzo jest w stanie sobie 
z tym poradzić. Ciężko na podstawie takich danych wysnuwać faktyczne, realne 
potrzeby zdrowotne. Prawdą jest że w 2017 r. ruszył prokreacyjny program rządowy. 
Radny poinformował, że do tego momentu zgłosiło się w 16 ośrodkach  niewiele 
ponad 100 par. Na zadane w kwietniu br. pytanie do Ministerstwa o ocenę tego 
programu Ministerstwo odpowiada: "Ze względu na bardzo krótki okres 
funkcjonowania programu, ponieważ pierwsze pary zostały przyjęte w czwartym 
kwartale 2017 r., nie jest jeszcze możliwa ocena efektów jaki i również liczba ciąż". 
W Łodzi, w połowie 2016 r. przyjęto program in vitro, zapisało się 300 par, urodziło 
się już 65 dzieci, 125 pań jest w ciąży, dwie spodziewają sie bliźniąt.  
 
U. Pańka – zwróciła uwagę, że powoływanie się przez radcę prawnego M. Michalak 
na § 19 Regulaminu Rady Miasta jest dalece niestosowne ponieważ, wielokrotnie 
pod obrady Rady Miasta wprowadzane były projekty uchwał bez zachowania 21-
dniowego terminu. Podkreśliła, że działania radnych są podejmowane po to, by 
służyć mieszkańcom Miasta i dziś o takiej uchwale mówimy. Jeżeli procedujemy 
projekt uchwały, który wyraża opinię większości mieszkańców, to obowiązkiem 
radnych, ponad podziałami jest zrobić wszystko by przyjąć ten projekt w jak 
najlepszej formie. Jeżeli nie dzisiaj, to kiedy? Radna poprosiła radnych o poparcie 
tego projektu jako uchwały intencyjnej, która będzie dla Prezydenta zobowiązaniem. 
 
G. Zielińska - radna poinformowała, że osobiście zbierała podpisy pod tym 
projektem uchwały i mieszkańcy oceniali taką postawę radnych za akt odwagi.  
 
W. Dzikowski - poinformował, że klub radnych "Bezpartyjni" w obliczu pojawienia 
się projektów uchwał w sprawie in vitro podjął próbę zajęcia stanowiska w tej 
sprawie, także zasięgając opinii wśród fachowców i specjalistów. Po informacji, że 
oba projekty nie spełniają warunków formalnych klub odstąpił od przedkładania 
takiej opinii. Radny zapowiedział, że po głosowaniu nad wnioskiem o wprowadzenie 
tego projektu do porządku obrad będzie prosił o jeszcze jedną przerwę aby klub 
mógł się zastanowić co w tej sytuacji zrobić.  
 
D. Krystek - zaapelował o bezzwłoczne przejście do głosowania. In vitro  to ważna 
kwestia dotycząca wielu par w mieście i nie tylko. Słowa podziękowania należą się 
tym 4000 osób, które podpisały się pod tym projektem uchwały. Kwestia in vitro 
podejmowana jest na tej sali od 5 lat i niestety zawsze staje się tematem 
politycznym i to jest błąd. Radny stwierdził, że zawsze będzie słuchał głosu 
medycyny w kwestii in vitro a nie innych instytucji i zawsze poprze projekt 
o finansowanie in vitro.  
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Bogna Czałczyńska – poinformowała, że reprezentuje inicjatywę obywatelską "Dajmy 
szansę in vitro". Próby dania tej szansy były podejmowane wiele razy i za każdym 
razem była ona blokowana niestety przez Prezydenta Miasta. Jeżeli rzeczywiście 
wolą Pana Prezydenta było to, że in vitro jest ważne dla Szczecina, to już w mieście 
tą procedurę byśmy mieli. Poinformowała, że podczas zbierania głosów spotkała 
ludzi, którzy podejmują in vitro już po raz trzeci czy nawet ósmy i widać było jak 
bardzo jest to dla nich ważne. To nie jest sprawa przepychanek, czy nawróceń przed 
wyborczych poszczególnych osób sprawujących urząd i mających możliwości 
decyzyjne. Statystyki mówią, że co piąta para ma trudności z zajściem w ciążę 
a wedle szacunków w Szczecinie jest 13 tys. osób, które mogą liczyć wyłącznie na 
procedurę in vitro. Jest to także narastający problem cywilizacyjny, dlatego ta 
procedura jest mieszkańcom potrzebna. 
 
Dominika Jackowski - odnosząc się do wypowiedzi dr Marii Ilnickiej-Mądry 
w sprawie finansowania pogłębionej diagnostyki stwierdziła, że jest matką dziecka 
poczętego dzięki in vitro. Do pierwszego in vitro podeszła 10 lat temu. Zanim doszło 
do próby in vitro 10 lat temu przeszła pogłębioną diagnostykę oferowaną przez NFZ 
i jest to normalne badanie pod kątem hormonalnym i wiele innych. Przez dwa lata 
działania rządowego programu in vitro w samym Szczecinie urodziło się 640 dzieci. 
Uznała, że dofinansowanie Miasta dubluje procedury, które od lat są refundowane 
przez NFZ. 
 
Maria Ilnicka-Mądry – pełnomocnik Prezydenta ds. zdrowia stwierdziła, że 
procedury związane z diagnostyką mężczyzn nie są refundowane przez NFZ, 
w zakresie immunologii alergologii i badań genetycznych. W ramach miejskiego 
programu są refundowane dodatkowe inseminacje - do trzech. Osobiście uznaje 
wszystkie metody naukowe dla posiadania potomstwa. Stwierdziła, że pogłębiona 
diagnostyka u mężczyzn spowodowała zmniejszenie ilości bezpłodnych par. 
 
Przemysław Słowik - odnosząc się do wypowiedzi dr Marii Ilnickiej-Mądry stwierdził, 
że w przedstawionej przez nią chronologii zabrakło roku 2016. Obecna uchwała 
obywatelska nie jest pierwszą uchwałą obywatelską ale drugą. I ta pierwsza 
inicjatywa została zablokowana przez Pana Prezydenta, ponieważ nie zdecydował się 
na przekazanie programu do AOTM o opinię. Zaapelował o wprowadzenie tego 
projektu uchwały pod obrady i nie wyrzucanie 4000 podpisów mieszkańców. In vitro 
jest medyczną metodą, której skuteczność jest potwierdzona na poziomie 30%. 
Jeżeli chodzi o naprotechnologię w warunkach klinicznych tej skuteczności nie 
stwierdzono.  
 
Dr Andrzej Niedzielski – podkreślił, iż in vitro jest to uznana na świecie metoda 
medyczna. Nie odkrywamy niczego nowego. Jest to metoda zarezerwowana dla tych 
par, u których dotychczasowe metody nie przynoszą efektu. Niestety mężczyźni 
stanowią coraz większy problem w leczeniu niepłodności i w tych przypadkach 
leczenie polega na zastosowaniu in vitro. 
 
Dariusz Matecki - zacytował słowa Jana Pawła II "Potępiam w sposób najbardziej 
jednoznaczny i formalny eksperymentalne manipulowanie ludzkim embrionem, 
ponieważ istota ludzka w chwili poczęcia aż do śmierci, nie może być 
wykorzystywana do jakiegokolwiek celu". Jeżeli ktokolwiek z radnych jest 
katolikiem in vitro nie może poprzeć.   
 
Piotr Krzystek – Prezydent Miasta stwierdził, że z pewnym niesmakiem obserwuje tę 
dyskusję, ponieważ po czterech latach wspólnej pracy więcej czasu poświęca się na 
porządek obrad niż na same obrady. Wynika z tego, że wybory kładą jednak piętno 
na pracy Rady Miasta. Stwierdził, iż zarzuca mu się, że zmienił zdanie ale uważa, że 
nigdy nie zmienił zdania. Mimo, że osobiście nie wspiera tej metody jednak szanuje 
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tych którzy chcą z niej skorzystać, ponieważ jest to dla nich jedyna szansa na 
posiadanie własnego dziecka. Stwierdził, że chciałby aby do tego procesu odnosić 
się z dużym szacunkiem, bo jest to kwestia bardzo intymna i osobista. Po tej 
dyskusji Prezydent stwierdził, że temat in vitro stał się tematem sztandarowym 
a uważa, że celem powinno być to by pary ze Szczecina mogły posiadać własne 
dzieci. Ten cel jednak gdzieś ucieka. Ta polityka w różnych miejscach jest różnie 
prowadzona. Trudno pozbyć się wrażenia, że ten temat jest wyciągnięty po to by siać 
zamęt i wprowadzać atmosferę plemiennej walki, która niestety w Polsce ma 
miejsce. Prezydent odczytał swoje stanowisko z 2016 r. które ogłosił ogłaszając plan 
współpracy przy tworzeniu Regionalnego Ośrodka Leczenia Niepłodności: 
"Nadrzędnym celem Miasta jest pomoc parom, które starają się o dzieci. Miasto jest 
gotowe zaangażować się w projekt powołania placówki, która zajmie się 
kompleksową diagnostyką oraz leczeniem bezpłodności. Nie wykluczam wsparcia 
żadnej z metod walki z bezpłodnością, która jest potwierdzona naukowo i medycznie 
bezpieczna. W pierwszej kolejności dofinansowanie Miasta miałyby dotyczyć metod, 
które wprost są finansowane w ramach Narodowego Programu Prokreacyjnego, tym 
samym poszerzy to zakres całego programu przygotowywanego przez Ministerstwo 
Zdrowia." To co dziś przygotowuje Miasto jest naturalną konsekwencją tego, że 
program został wdrożony. Na tym etapie chcemy dać szansę parom, które poddadzą 
się pełnej diagnostyce i zgodnie ze swoim sumieniem zechcą skorzystać 
z dofinansowania w ramach Miasta. Jest to naturalna kolejność działań 
podejmowanych od paru lat a nie np. w związku z wyborami. Prezydent zaapelował 
o powściągnięcie emocji i nie robienie z tego tematu elementu gry. 
 
Przewodnicząca poddała wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 241/18 w sprawie opracowania projektu programu polityki 
zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez 
dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców Gminy Miasto Szczecin 
 
za – 12  przeciw – 11  wstrzym. – 1 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt nie został wprowadzony do 
porządku obrad. 
 
 
W związku z zakończeniem inicjatywy uchwałodawczej Prezydent Miasta 
wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 186/18 w sprawie 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Szczecinie przy ul. Pokładowej 2a - załącznik nr 9 do protokołu. 
 
za – 20  przeciw – 1  wstrzym. – 3 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został zdjęty z porządku obrad. 
 
 
W związku z zakończeniem inicjatywy uchwałodawczej Prezydent Miasta 
wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 189/18 w sprawie 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Szczecinie przy ul. Chemicznej nr 7 - załącznik nr 10 do protokołu 
 
za – 25  przeciw – 1  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został zdjęty z porządku obrad. 
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Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 207/18 w sprawie 
pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania 
 
za – 25  przeciw – 2  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt został zdjęty z porządku obrad. 
 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XLIV zwyczajnej sesji jest następujący: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina: 

− Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu 
− Księdzu Prałatowi dr. Aleksandrowi Ziejewskiemu  

3. Zatwierdzenie protokołów z: 
− III nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 21 czerwca 2018 r. 
− XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r. 
− XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2018 r. 
− VI uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2018 r. 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Wybory uzupełniające ławników. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Stanowisko w sprawie uczczenia rocznicy strajków w Szczecinie w 1988 r. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 182/18 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok, 
− 183/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 

2018 rok i lata następne, 
− 184/18 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-

2022 z perspektywą do 2023 roku, 
− 185/18 - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Powiatowi Polickiemu, 
− 192/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe - 

Łubinowa” w Szczecinie, 
− 193/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 

- Park Żeromskiego” w Szczecinie, 
− 194/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital 

Zdunowo 2” w Szczecinie, 
− 195/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Niebuszewo 4” w Szczecinie, 
− 234/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - 

Kwiatkowskiego” w Szczecinie, 
− 196/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” 
w Szczecinie, 

− 187/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1, 

− 188/18 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 
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21, 23, 25, 27, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową, 

− 190/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto 
nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

− 191/18 - sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości 
gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej, 

− 214/18 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny 
sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana 
Pawła II, 

− 215/18 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie, 

− 216/18 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 

− 217/18 - wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych 
w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka Malczewskiego, 

− 218/18 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty 
naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału 
w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego, 

− 197/18 - zmieniająca 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 2018, 

− 198/18 - uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia 
na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75", 

− 199/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 
Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75", 

− 200/18 - określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 
w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, 
rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym, 

− 226/18 - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego 
"Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, 

− 201/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do 
projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
"Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń", 

− 224/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto 
Szczecin, 

− 225/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina 
Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie 
Gminy Miasto Szczecin, 

− 202/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa 
Kultury Szczecina, 
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− 203/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej 
Miasta Szczecin, 

− 204/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych 
i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych, 

− 233/18 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, 
− 205/18 - przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

− 206/18 - zaliczenia  drogi w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego 
i ul. Duńskiej do kategorii dróg gminnych  na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 208/18 - zaliczenia  drogi na ulicy Darniowej na odcinku od ulicy 
Bluszczowej do ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych   na terenie 
Gminy Miasto Szczecin, 

− 209/18 - zaliczenia  drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych 
na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 210/18 - zaliczenia  drogi na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. 
Floriana do kategorii dróg gminnych   na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 211/18 - pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania, 

− 212/18 - pozbawienia części ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania, 

− 213/18 - pomnika przyrody na terenie miasta Szczecina, 
− 227/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na 
terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 

− 235/18 - diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin, 
− 236/18 - przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin, 
− 238/18 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin, 
− 239/18 - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin, 
− 240/18 - nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie 

morskim w Szczecinie. 
9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2017 złożonych przez: 

radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza 
Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, 
osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi 
Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. 

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 
samorządowych instytucji kultury. 

11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

12. Informacja o realizacji uchwał. 
13. Sprawozdanie z działalności: 

− Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin, 
− Prezydenta Miasta Szczecin. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
16. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodnicząca obrad na wniosek Klubu radnych „Bezpartyjni” ogłosiła 5 min. 
przerwy do godz. 13.35. 
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Po przerwie 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Wybory uzupełniające ławników. 
 
Przewodnicząca obrad odczytała opinię Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników (załącznik nr 11 do protokołu)  
 
Przewodnicząca obrad zwróciła się do Rady o zgłaszanie kandydatów do komisji 
Skrutacyjnej.  
 
Zgłoszono radnych: 

− Jana Posłusznego z klubu radnych PO 
− Marię Liktoras z klubu radnych „Bezpartyjni” 
− Janusza Jagielskiego z klubu radnych PiS 

Wymienieni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji, której skład Rada zatwierdziła 
przez aklamację. 
 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej dokonali wyboru Przewodniczącej, którą została 
Maria Liktoras.  
 
Komisja rozdała radnym karty do głosowania.  
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do sali w celu 
przeliczenia głosów. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
M. Jacyna-Witt – zgłosiła interpelację dotyczącą wyrażenia zgody przez Prezydenta 
na ubranie pomnika Marynarza przy al. Fontann w koszulkę z napisem 
„KONSTYTUCJA”. Radna uznała że skoro Prezydent stworzył taki precedens to teraz 
w mieście można w ten sposób dekorować wszystkie postumenty o ile nie są to 
postaci historyczne. Radna odczytała pismo Stowarzyszenia Koliber, które zajmuje 
się promowaniem wolnego rynku w sprawie wywieszenia na tym samym pomniku 
koszulki z napisem „DEKOMUNIZACJA” w dniach 17 -24 września 2018 r. Radna 
wyraziła nadzieję, że Prezydent wyraził zgodę na ten wniosek skoro zgodził się na 
wniosek KOD.  
 
M. Duklanowski - posiłkując się slajdami przedstawił problemy z dziurami, 
z którymi musieli się zetknąć uczestnicy rajdu rowerowego.  
Odniósł się do plakatów posła Sławomira Nitrasa nielegalnie powieszonych na 
terenie osiedla Kaliny dokumentując to zdjęciami ze skrzyżowania ul. Jodłowej i ul. 
Janusza oraz ul. Kłosowej. 
 
G. Zielińska - zgłosiła interpelację w sprawie działań ZBiLK dotyczących Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. E.Bałuki 7-9a, w ramach Programu „Zielone Podwórka” - 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
B. Baran - zgłosił interpelacje w sprawach: 
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− nauki języka polskiego w naszych szkołach dla uczniów z rodzin ukraińskich - 
załącznik nr 14 do protokołu, 

− bezpieczeństwa na ul. Hożej - załącznik nr 15 do protokołu, 
Radny zwracając się do Zastępcy Prezydenta K. Soski zaapelował o podziękowanie 
za wyjątkowo piękne przygotowanie rozpoczęcie roku szkolnego w szkole przy ul. 
Orawskiej.  
 
M. Gadomska - zgłosiła zapytanie w sprawie placu zabaw i przyległego boiska przy 
ul. Rugiańskiej - załącznik nr 16 do protokołu. Zapytała o teren przy stawie przy 
ul. Podbórzańskiej gdzie będzie powstawała szkoła. Zapytała, czy ten staw będzie 
w jakiś sposób zabezpieczony i uporządkowany.  
Jako nauczyciel zwróciła uwagę, że dziennik elektroniczny działa bardzo źle, trudno 
jest się do niego zalogować a sprawdzenie obecności na lekcji jest praktycznie 
niemożliwe.  
 
U. Pańka - zgłosiła zapytania w sprawach: 

− naprawy zapadniętej części jezdni ulicy Ku Słońcu - załącznik nr 17 do 
protokołu, 

− wycinki drzew - załącznik nr 18 do protokołu,  
oraz interpelację w sprawie dodatku funkcyjnego za wychowawstwo Prezydent - 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę obiadową do godz. 15.30 
 
 
Po przerwie 
 
W. Dorżynkiewicz - przypomniał że 11 miesięcy temu pisał interpelację w sprawie 
pełnomocnika ds. ukraińskich. Wtedy Prezydent odpisał, że trwają prace nad 
opracowaniem schematu postępowania w celu usystematyzowania opieki nad 
cudzoziemcami w Szczecinie w ramach obowiązujących przepisów i stworzenie 
stanowiska, w którym będą oni mogli uzyskać doradztwo w sprawach dotyczących 
podjęcia pracy, uzyskania pomocy socjalnej i uzyskania wsparcia w celach 
integracyjnych. Radny zwrócił uwagę na zwiększającą się ilość obywateli 
ukraińskich na terenie miasta. Zaapelował do Prezydenta o przyspieszenie działań 
wspierających te osoby. Radny poruszył także kwestię dotyczącą częstego nie 
działania elektronicznych tablic informacyjnych wskazujących utrudnienia w ruchu 
drogowym oraz zaniedbania pielęgnacyjnego wybiegu dla psów i parku na Osiedlu 
Majowym. 
 
M. Liktoras w imieniu Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wyniki głosowania w sprawie 
uzupełniającego wyboru ławników (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik 
nr 20 do protokołu). 
 
Uchwała Nr XLIV/1264/18 w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu 
Okręgowego w Szczecinie na kadencje 2016 – 2019, stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 
7. Stanowisko w sprawie uczczenia rocznicy strajków w Szczecinie w 1988 r. 
 
Prezentacji Stanowiska w imieniu wnioskodawców dokonał P. Bartnik. Projekt 
Stanowiska stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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M. Kopeć – zgadzając się z tym o czym mówił Przewodniczący klubu Platformy 
Obywatelskiej Paweł Bartnik, przyznał, że było to jedno z ważniejszych wydarzeń 
w historii Miasta. Przy ostatniej rocznicy tych wydarzeń radni oddawali hołd 
bohaterom tamtego sierpnia, września 1988 roku. Zdajemy sobie sprawę, że patrząc 
na nasze Miasto widzimy, że jest potrzeba budowania własnej tożsamości opartej 
o wydarzenia historii powojennej, takich jak Grudzień '70, Styczeń '71, Sierpień '80, 
czy Sierpień '88. Jest to element niezwykle ważny aby szczecinianie mogli być 
dumni i mogli powiedzieć jestem mieszkańcem Miasta, które zmieniło historię 
Świata, Europy. Należy o tym pamiętać, kiedy tworzymy różne uchwały, które mają 
zatrzymać najwybitniejszych absolwentów szkół, uczelni, którzy w Mieście pozostali. 
Radny uznał, że przy ostatnich obchodach rocznicowych trudno doszukiwać się 
elementów takiego właśnie wspólnego działania. Gdyby iść tym tropem to zabrakło 
tu tzw. "dobrego smaku" czy działania które potwierdzałoby, że chcemy o tych 
wydarzeniach pamiętać razem. Zwrócił uwagę, że także w przypadku propozycji tego 
stanowiska nie było woli wspólnego ustalenia jego brzemienia. Stąd też rodzi się 
wątpliwość, bo zabrakło obyczaju aby wypracować jego brzmienie wspólnie.   
 
M. Duklanowski – odwołując się do wystąpienia Przewodniczącego klubu PO Pawła 
Bartnika, powołał się na opracowanie IPN sprzed kilku lat, gdzie wymieniani są 
także inni członkowie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, gdzie 
przewodniczącym był Edward Radziewicz, Wiceprzewodniczącym Józef Ignor, 
Jarosław Krakowski, Jerzy Wojtowicz. Pod jednym ze zdjęć także Piotr Jania jest 
opisany jako członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Radny 
zaproponował radnemu P. Bartnikowi przedyskutowanie kwestii aby nie pominąć 
kogoś lub nie wymienianie nikogo z imienia i nazwiska. Powołując się na 
wcześniejsze doświadczenia poinformował, że propozycje stanowisk były 
dyskutowane przynajmniej pomiędzy dwoma klubami i szukano kompromisów 
poprzez dodanie np. niektórych akapitów.  
 
P. Bartnik - stwierdził, że chce się wypowiedzieć jako historyk ale także 
współuczestnik tamtych wydarzeń. Tym strajkiem kierował Andrzej Milczanowski 
nieformalnie, bo formalnie szefem Komitetu Strajkowego był Edek Radziewicz. 
Jednak każdy historyk to potwierdzi, że to Andrzej Milczanowski był 
najodważniejszy i przez te kilkanaście dni doprowadził do sytuacji zakończenia 
strajku, kiedy było przyrzeczenie okrągłego stołu. Strajkujący byli oblężeni jak 
w stanie wojennym przez ZOMO. Z drugiej strony podpływała flota wojenna i były 
wystawiane ciężkie maszyny dla obrony zakładu. I przy tych maszynach siedzieli 
pracownicy zakładu i zamierzali gołymi rękami bronić zakładu. Na czele tego 
wszystkiego stał Andrzej Milczanowski a Edek Radziewicz, który dowodził w sensie 
formalnym, za każdym razem pytany, a także w każdym swoim przemówieniu 
mówił: ja byłem taki mały, to Andrzej Milczanowski był wielki. Oczywiście można 
dyskutować o tym, czy wpisać nazwiska wszystkich członków Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego i to nie jest żaden problem, ale to Andrzej Milczanowski jest 
bohaterem naszego Miasta i nic tego nie zmieni. 
 
Przewodnicząca obrad ogłosiła 5 min. przerwy. 
 
 
Po przerwie 
 
P. Bartnik - przedstawił radnym autopoprawkę do Stanowiska polegającą na 
dopisaniu następujących nazwisk: Jarosława Krakowskiego, Jerzego 
Wojtowicza, Piotra Jani i Artura Balazsa.  
 
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem Stanowiska 
z autopoprawką 
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za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
P. Bartnik – zgłosił wniosek o reasumpcję ostatniego głosowania, ponieważ nie 
zdążył zagłosować 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek o reasumpcję został przyjęty. 
 
Przewodnicząca obrad zarządziła ponowne głosowanie nad projektem Stanowiska 
z autopoprawką 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
W wyniku przeprowadzonego Rada Miasta Szczecin przyjęła Stanowisko Nr 17/18, 
które stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

182/18 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Autopoprawki stanowią 
załącznik nr 26 i 27 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że poszczególne komisje zaopiniowały projekt 
w następujący sposób: 

− Komisja ds. Edukacji – pozytywnie w sferze „Edukacja i nauka” 
− Komisja ds. Kultury – pozytywnie w sferze „Kultura i ochrona dziedzictwa 

kulturowego” 
− Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej- pozytywnie w dziale „Pomoc 

społeczna” i „Ochrona zdrowia” 
− Komisja ds. Budżetu i Finansów -pozytywnie 

 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 182/18 z autopoprawkami 
 
za – 15  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok. Uchwała Nr XLIV/1265/18 stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

183/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 
2018 rok i lata następne 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i Finansów 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 183/18 z autopoprawką 
 
za – 13  przeciw - 1  wstrzym. – 7 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne. 
Uchwała Nr XLIV/1266/18 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

184/18 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina  
na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. Autopoprawki stanowią 
załącznik nr 33 i 34 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i Finansów 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 184/18 z autopoprawkami 
 
za – 16  przeciw - 1  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 
2023 roku. Uchwała Nr XLIV/1267/18 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

185/18 - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Polickiemu 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i Finansów 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 185/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Polickiemu. Uchwała Nr XLIV/1268/18 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

192/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe - 
Łubinowa” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 192/18 z autopoprawką 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Łubinowa” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XLIV/1269/18 stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
193/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - 

Park Żeromskiego” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 193/18 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Park Żeromskiego” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XLIV/1270/18 stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

194/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
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Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 194/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XLIV/1271/18 stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

195/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Niebuszewo 4” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 195/18 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie. Uchwała 
Nr XLIV/1272/18 stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 

 
234/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - 

Kwiatkowskiego” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
U. Pańka - poinformowała, że ostatnio uczestniczy w wielu spotkaniach w różnych 
częściach miasta, najczęściej są to duże osiedla wybudowane 50 lat temu. Ostatnio 
była na Zakolu, wcześniej na ul. Odzieżowej. Radna zwróciła uwagę na przestrzenie 
między budynkami i stwierdziła, że nie wie jakie przepisy obowiązywały przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę, żeby powstały osiedla tj. przy ul. Batalionów 
Chłopskich, gdzie ludzie zaglądają sobie do okien. Rana jako kolejne przykłady 
podała także ciąg ul. Kusocińskiego, ul. Potulicką oraz Nową Cukrownię, gdzie od 
dwóch lat mieszkańcy nie mają chodników. Chyba obowiązkiem miasta i Prezydenta 
jest stanie na straży porządku urbanistycznego. To co w chwili obecnej dzieje się 
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z przestrzenią publiczną woła o pomstę do nieba. Wystarczy, że mieszkańcy 
z własnych pieniędzy wybudowali ul. Kwiatkowskiego. 
 
G. Zielińska – radna zwróciła uwagę, że dopuszczenie działalności oświatowej 
w planie nie oznacza obowiązku. Zapytała, czy to nie spowoduje, że zabraknie tu 
tych funkcji okołomieszkaniowych typu: przedszkola, szkoły, żłobki? 
 
A. Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
wyjaśniła, że na tym terenie mamy budynek w terenie UC, tym północnym 
sąsiadującym z terenami kolejowymi, i był wniosek inwestorski aby w parterze tego 
budynku rozszerzyć dopuszczenie lokalizacji usług oświatowych, przedszkolnych, 
opieki nad dziećmi. W tym terenie przy ul. Krygiera 9004U, który jest przeznaczony 
na cele usług, ale mogą tam być szeroko rozumiane usługi np. oświatowe, szkolne, 
przedszkolne. Jest to teren prywatny i w momencie kiedy właściciel nieruchomości 
zgłosił taką uwagę, rozszerzony został zakres usług na tym terenie o możliwość 
lokalizacji wszelakich usług. Nie jest to nakaz, ponieważ nakaz wiąże się 
z pozyskaniem gruntu. Tereny 9001 i 9002 są to tereny z możliwością lokalizacji 
obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, taki był kierunek w Studium.  
 
M. Duklanowski – stwierdził, iż dobrze się stało, że udało się przystąpić do 
wszczęcia tego planu, wbrew pomysłowi przedstawicieli spółki, którzy obecni są 
dzisiaj na sali. Radny jako były mieszkaniec Osiedla Kaliny przypomniał, że kiedyś 
na osiedlach były szkoły, sklepy, przedszkola, boiska, które w chwili obecnej 
zamieniane są na parkingi. Pokazując zdjęcia ul. Taczaka wskazał na gęstość 
stawianych budynków i bardzo małą ilość miejsc parkingowych. Radny zwrócił 
uwagę, że Spółka zgłaszając uwagi do planu dążyła właśnie do tak gęstej zabudowy. 
Plan jest jednak wariantem bardziej rygorystycznym, który pozwoli ludziom na 
w miarę normalne mieszkanie. Owszem będzie tam w dalszym ciągu ciasno ale nie 
będzie paskudnie, nie będzie byle jak. Radny zwrócił uwagę, że w ramach obecnych 
standardów, gdzie model rodziny to 2+1 lub 2+2 należy się na tym nowym osiedlu 
spodziewać około 1000-1500 dzieci, dlatego w tym miejscu musimy wybudować 
szkołę. Radny uznał, że ten plan jest chyba jednym z najlepszych jaki można było 
osiągnąć dzisiaj i będzie wszystkich zachęcał, żeby przedstawiony plan przyjąć.   
 
Jan Zasadziński - przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego BUDMEX 
z Gorzowa Wielkopolskiego zaapelował o odłożenie kwestii podjęcia uchwały 
w sprawie tego planu i wysłuchanie przez branżowe komisje Rady Miasta 
argumentów firmy BUDMEX, albo zagłosowanie za nie przyjęciem tej uchwały. 
Firma PUH BUDMEX jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym ponad 75% 
powierzchni gruntu (21 hektarów), objętych planem a mimo to nikt z Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta ani z branżowych komisji Rady Miasta nie chciał 
z przedstawicielami firmy podjąć dyskusji, pomimo składania wielokrotnie różnych 
propozycji do rozważenia. Proponowano np. włączenie części terenu na szkołę, 
przekazanie części terenu na nieuciążliwe usługi handlowe, nawet na teren 
kościoła. Niektórzy rani w czasie prac nad tym planem robili sobie zdjęcia w Biurze 
Planowania Przestrzennego i umieszczali je na portalach społecznościowych, 
natomiast kiedy jako przedstawiciele firmy prosiliśmy choć o wysłuchanie 
i dyskusję, otrzymywaliśmy jedną odpowiedź: na etapie wyłożenia, czyli tak jak 
wszyscy. Obecny plan wtłacza już w istniejąca i planowaną zabudowę mieszkaniową 
uciążliwe dla mieszkańców centra handlowo-usługowe, na powierzchni 20 hektarów 
oddzielając je od terenów mieszkaniowych iluzorycznymi pasami zieleni o szerokości 
5 metrów. BPPM nie przyjmuje argumentów, że kierunki urbanistyczne w tym 
rejonie miasta powinny być zmienione i nie powinno się tego rejonu nasycać 
kolejnymi centrami handlowo usługowymi szczególnie, że w tym rejonie jest ich 
dużo i w Szczecinie i w Ustowie. Dodatkowo niedaleko od Szczecina powstają duże 
centra magazynowe, zatrudniające tysiące pracowników, i aż się prosi aby ci 
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pracownicy mieszkali w południowej części Szczecina. Taka jest tendencja światowa 
i polska. Pan Zasadziński uznał, że należy współpracować z ościennymi gminami i 
rozwiązywać te problemy. Nie ukrywamy i podnosiliśmy to kilkakrotnie, że przyjęcie 
w planowanym obecnym kształcie i zapisach planu spowoduje uruchomienie przez 
PUH BUDMEX procedury odszkodowawczej w stosunku do Miasta. Włożonych już 
zostało kilkadziesiąt milionów złotych, dlatego prosimy o nie uchwalanie dzisiaj tej 
uchwały i odesłanie ponownie do komisji branżowych Rady Miasta, specjalistów 
Urzędu Miasta i przeanalizowanie zgłaszanych przez PUH BUDMEX propozycji, 
które są przedstawione nie tylko w interesie właściciela nieruchomości ale i w 
interesie okolicznych mieszkańców, jak i nadają kierunek właściwego 
urbanistycznego rozwoju tej części Szczecina. Nie twórzmy monostrukturalnych 
dzielnic w tym rejonie. Mamy tam nielicznych mieszkańców ale także Makro and 
Cash, Castoramę, Auchan, w gminie sąsiedniej Decathlon, w planach w Ustowie 
budowę kolejnego dużego centrum handlowego i mnóstwo salonów 
samochodowych. Podejdźmy do projektu planu raz jeszcze i utwórzmy razem dobry 
plan, bo ten nie jest przyjazny szczególnie dla mieszkańców. Zwracając się do 
Stowarzyszenia Lepszy Szczecin stwierdził, iż dziwi się członkom Stowarzyszenia, że 
lansują taki plan, który wtłacza uciążliwe usługi, place składowe w sąsiedztwie 
mieszkańców.  
 
Dominika Jackowski - w imieniu Rady Osiedla Gumieńce podziękowała Biuru 
Planowania Przestrzennego Miasta za przygotowanie dobrego planu 
i poinformowała, iż w tym zakresie podziela stanowisko radnego Marka 
Duklanowskiego. Odnosząc się do uwag inwestora poinformowała, że Rada Osiedla 
zgłaszała szereg uwag, wniosków oraz opiniowała ten plan. Jeden z wniosków 
dotyczył zlokalizowania obiektów oświaty w tym obszarze. Mieszkając na co dzień 
w północnej części Gumieniec mieszkańcy odczuwają dosyć mocno co to znaczy 
urbanizacja i budowa oparta o "WZ", czyli bez miejsc parkingowych bez obiektów 
oświaty, bez możliwości dojazdu, tkwienie w korkach każdego dnia, ponieważ nie 
ma autobusów, tramwajów, które łączyłyby miejsca zamieszkania ze szkołami. 
Obecnie na Gumieńcach nie ma żłobków, są dwa publiczne przedszkola, dwie 
szkoły i 22 tysiące mieszkańców, mieszkańców młodych, gdzie przyrost naturalny 
jest naprawdę ogromny. Jest tak jak mówił radny M. Duklanowski. Na tym 
planowanym osiedlu przybędzie około tysiąca dzieci, których nie pomieścimy w tych 
szkołach, które są na osiedlu w dniu dzisiejszym. Spółka zakupując  działkę dostała 
zapisy ze Studium, dlatego wiedziała, że ten teren jest przeznaczony pod funkcję 
magazynów, składów i obiektów wielkopowierzchniowych. Inwestor martwi się, że te 
funkcje mogą źle oddziaływać na sąsiadujące mieszkania. Zwróciła uwagę, że od 
strony ul. Południowej mamy salony samochodowe i wiele sklepów, więc jest to 
kontynuacja funkcji a architekci nazywają to ładem urbanistycznym. Przedmiotowy 
plan jak najbardziej wpisuje się w zasady planowania przestrzennego, to jest 
utrwalanie ładu a nie wprowadzanie chaosu. Tak jak mówiła radna U. Pańka, wiele 
lat temu projektowano osiedla inaczej i tutaj mamy okazję aby zaprojektować coś 
dobrego. Pani Jackowski poinformowała, że jest architektem i jakakolwiek 
procedura odwoławcza będzie trudna do wyegzekwowania przez Spółkę, ponieważ 
miała ona świadomość jaki teren kupowała. Plan miejscowy musi być zgodny ze 
Studium a to, że Spółka zaprojektowała blokowisko, to było podjęte ryzyko 
finansowe. Jak wszyscy wiemy "WZ" mnie rodzi praw do terenu oraz nie rodzi prawa 
do wykonywania inwestycji. W momencie kiedy została uruchomiona procedura 
planu miejscowego Spółka wiedziała dokładnie z jakim ryzykiem się mierzy. Rada 
Osiedla czuje się zaspokojona tym planem miejscowym i apeluje do radnych o jego 
przegłosowanie. 
 
P. Bartnik - poinformował, że kilka dni temu rozmawiał z dyrektorem Szkoły 
Podstawowej Nr 16 i spytał ile w szkole jest dzieci. W tej podstawówce jest 1100 
dzieci, w stołówce jest 70 miejsc, czyli z obiadów może skorzystać około połowa 
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uczniów i odbywa się to w trzech turach. Radny powołując się na wypowiedź Pani 
Jackowski stwierdził, że samo wydzielenie terenu, to może jest krok w dobrym 
kierunku jednak to nie rozwiązuje problemu, bo cóż z tego, że szybko buduje się 
mieszkaniówkę, ludzie zaludniają te mieszkania, bo dobrze się one sprzedają. Na 
końcu to Miasto zostaje z problemem wybudowania szkoły. Tak było na Warszewie. 
Jeżeli nie rozwiążemy problemu globalnie w tym miejscu, to SP 16 nie jest w stanie 
wchłonąć większej liczby dzieci.  
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 234/18 
 
za – 20  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XLIV/1273/18 stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
196/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 196/18 
 
za – 14  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – 
Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie. Uchwała Nr XLIV/1274/18 stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

187/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością 

Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 187/18 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej 
w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1. Uchwała Nr XLIV/1275/18 stanowi załącznik 
nr 52 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

188/18 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 

21, 23, 25, 27, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 188/18 
 
za – 15  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, 
położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 21, 23, 25, 27, sprzedawanej 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego 
spółdzielnią mieszkaniową. Uchwała Nr XLIV/1276/18 stanowi załącznik nr 54 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 

 
190/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości 

gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 190/18 
 
za – 15  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Uchwała Nr XLIV/1277/18 stanowi 
załącznik nr 56 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

191/18 - sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości 
gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 191/18 
 
za – 15  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży na 
rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych 
w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej. Uchwała Nr XLIV/1278/18 stanowi 
załącznik nr 58 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 

 
214/18 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny 

sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie,  
przy al. Papieża Jana Pawła II 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Szotkowska Dyrektor Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 214/18 z autopoprawką 
 
za – 15  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, 
położonej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II. Uchwała Nr XLIV/1279/18 
stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
215/18 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i Finansów oraz 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowały projekt uchwały 
pozytywnie. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 215/18 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
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 XLIV/1280/18 stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

216/18 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i Finansów oraz 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowały projekt uchwały 
pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 216/18 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała Nr XLIV/1281/18 stanowi załącznik 
nr 65 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

217/18 - wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych 

w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka Malczewskiego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 217/18 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody  na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomościach 
gruntowych niezabudowanych, położonych w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka 
Malczewskiego. Uchwała Nr XLIV/1282/18 stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

218/18 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty 
naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, 

położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 218/18 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania 
w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy 
ul. Karola Marcinkowskiego. Uchwała Nr XLIV/1283/18 stanowi załącznik nr 69 do 
protokołu. 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

197/18 - zmieniająca 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 2018 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 197/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą 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 2018. Uchwała 
Nr XLIV/1284/18 stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
198/18 - uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na 

terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75" 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 198/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę uchylającą uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia 
pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75". Uchwała Nr XLIV/1285/18 stanowi 
załącznik nr 73 do protokołu. 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

199/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 
Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 199/18 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon 
opiekuńczy: Alzheimer 75". Uchwała Nr XLIV/1286/18 stanowi załącznik nr 75 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

200/18 - określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 
w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, 

rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 200/18 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 
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zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym. Uchwała Nr XLIV/1287/18 stanowi załącznik nr 77 do 
protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
226/18 - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego 

"Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 226/18 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin 
z dziećmi w wieku do lat 3. Uchwała Nr XLIV/1288/18 stanowi załącznik nr 79 do 
protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

201/18 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do 
projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 

"Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń" 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 201/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zachodniopomorska Szczecińska 
Szkoła Ćwiczeń". Uchwała Nr XLIV/1289/18 stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
224/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto 
Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 224/18 
 
za – 14  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie 
Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1290/18 stanowi załącznik nr 83 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
225/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina 

Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie 
Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 225/18 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, 
dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, 
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1291/18 
stanowi załącznik nr 85 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
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202/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa 
Kultury Szczecina 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 202/18 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina. Uchwała 
Nr XLIV/1292/18 stanowi załącznik nr 87 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
203/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej 

Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 203/18 
 
za – 13  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Uchwała 
Nr XLIV/1293/18 stanowi załącznik nr 89 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
204/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, 
określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów oraz zasad taryfowych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 90 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – stwierdził, że nie podoba mu się ten projekt uchwały z jednej 
przyczyny. Rozumie, jej sens w okresie wyborczym, pokazania że parking Park&Ride 
wybudowany w polu za 7,5 mln zł wreszcie będzie potrzebny, bo za chwilę 
zapełnimy go samochodami i wtedy odpowiedzialność za wybudowanie tej 
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infrastruktury, w tym miejscu będzie w dużej mierze rozmyta. Kiedy patrzy się na 
zasady jakie funkcjonują na tego typu parkingach w Krakowie, czy w Warszawie 
reguła jest zupełnie odwrotna. Tam ktoś kto chce zostawić samochód, musi 
wylegitymować się posiadaniem np. biletu okresowego na komunikację miejską nie 
tak jak u nas, że będziemy teraz ludzi kupować, żeby parkowali, żeby miejsce 
zostało zapełnione. Rada przyjmując w grudniu 2016 r. regulamin parkingu 
Park&Ride wskazała dwa takie miejsca: przy pętli przy ul. Turkusowej, które jest 
kompletnie pełne i przy ul. Hangarowej gdzie wykorzystywane jest około 10% tego 
parkingu. Pomijanych jest natomiast szereg innych miejsc, bardzie lub mniej 
cywilizowanych np. przy ul. Kwiatowej czy przy przystanku Jaśminowa ZUS. Jeżeli 
chcielibyśmy w ten sposób premiować mieszkańców jak i osoby przyjezdne, żeby 
zostawiali swoje samochody poza Centrum, bo jest to ze wszech miar słuszne, ale 
powinniśmy uwzględnić szereg innych miejsc. Na komisji zwracano także uwagę, że 
będzie swoista gonitwa, kto będzie w stanie skorzystać z tego. Radny uznał, że gdy 
mówimy o formie zachęty z jednej strony musimy także pamiętać aby egzekwować 
przepisy, których dzisiaj w mieście się nie egzekwuje. Dzisiaj w żaden sposób nie 
egzekwuje się w naszym mieście parkowania bezpośrednio przy przejściu dla 
pieszych, przy znakach zakazu, co niesie za każdym razem zagrożenie. Radny uznał, 
że za politykę transportową należy zabrać się całościowo a nie w ten sposób, że 
jedna uchwała będzie załatwiała problem bezpodstawnego wyrzucenia w błoto 7,5 
mln zł. na budowę parkingu, z którego nikt nie chce korzystać. Nie należy 
wprowadzać tego typu rozwiązań, bo one były i są niesprawiedliwe dla ludzi, którzy 
zostawiają samochody ale nie korzystają z tej infrastruktury wymienionej w 
projekcie.  
 
P. Bartnik – stwierdził, iż rozumie ideę polegającą na tym, że ten parking miał 
służyć tym, którzy dojeżdżają do miasta, zostawiają samochód i przesiadają się na 
komunikację miejską. Radny wskazał na niesprawiedliwość tego rozwiązania wobec 
osób, które z prawobrzeża jeżdżą na lewobrzeże i płacą za korzystanie z komunikacji 
miejskiej.  
 
G. Zielińska – zapytała, ile Miasto będzie jeszcze kosztował parking, który sprawdza 
się tylko wtedy gdy w mieście są duże wydarzenia? Radna uznała, że przedstawiony 
projekt uchwały jest niesprawiedliwy społecznie tak jak przedstawił to radny 
P. Bartnik. Zwróciła uwagę, że projekt zakłada zwolnienie z opłaty 4 osób a przecież 
są samochody przewożące pięciu, sześciu pasażerów.  
 
H. Jerzyk – poinformował, że Komisja Rewizyjna na 11 posiedzeniach, przez rok 
czasu zajmowała się sprawą budowy parkingu Park&Ride i nie znaleziono żadnego 
złamania prawa. Parking jest a jego wykorzystanie niewielkie ale rośnie, co oznacza 
zmniejszenie ilości samochodów w mieście.  
 
W. Dorżynkiewicz – radny przypomniał sytuację, w której Rada podjęła się 
naprawienia błędu jakim było nie objęcie bezpłatnymi przejazdami uczniów 
gimnazjów, wówczas radni Bezpartyjni wydali oświadczenie, w którym zapisami: 
"Cała sprawa jest elementem kampanii wyborczej i zagraniem pod publikę, dlatego 
jako klub radnych Bezpartyjnych nie będziemy w niej uczestniczyć. Partie nauczyły 
się obiecywać bez umiaru i rozdawać nie swoje pieniądze. Takie postępowanie jest 
być może skuteczne na krótką metę ale nie ma niestety nic wspólnego 
z odpowiedzialnością za Miasto i pieniądze wypracowane przez mieszkańców. 
Zamiast tego dziś, w ramach przedwyborczego festiwalu obietnic proponuje się 
rozpatrzenie przygotowanego na kolenie, na czysto polityczne potrzeby projektu 
uchwały w sprawie opat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego. 
Działanie takie w czasie kampanii wyborczej, jest niczym innym jak 
nieodpowiedzialną, pozbawioną troski o dobro wspólne, próbą zbijania politycznego 
kapitału. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy dostrzegą ... ". Radny uznał, że 
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wcześniej była to polityczna afera a teraz jest wszystko ok, bo Prezydent po powrocie 
z urlopu miał dobry humor i na facebooku napisał "hej internauci co myślicie o tym, 
żeby kierowcy parkowali na parkingu Park&Ride za darmo". Na ten parking 
wyrzuciliśmy 8 mln zł, chociaż już wtedy wielu radnych mówiło, że są to pieniądze 
wyrzucone w błoto, ponieważ tej decyzji nie poprzedziły żadne badania, ani analizy. 
Radny uznał, że założenia omawianej uchwały są bardzo błędne i jest ona 
niesprawiedliwa wobec osób, które nie mają samochodu i np. ze względu na 
ekologiczny tryb życia wspierają komunikację miejską i ich za to nie wynagrodzimy. 
Radny zwrócił uwagę, że osoby pozostawiające samochód w innych miejscach, 
przesiadające się na komunikację miejską także nie będą wynagradzane. Prezydent 
Krzystek w ostatnim z wywiadów, bodajże dla Radia Szczecin powiedział, że on 
szanuje swój czas i jego czas jest zbyt cenny, żeby jeździł komunikacją miejską, 
dlatego wybiera samochód. To pokazuje filozofię działania naszego miasta i pokazuje 
to, że mimo tego, że Prezydent Krzystek rządzi 12 lat, to komunikacja miejska jest 
tak fatalna, że dłużej zajmuje dojazd autem do pracy niż komunikacją miejską. 
Radny zachęca do głosowania przeciwko temu projektowi uchwały, ponieważ uważa 
to za absurd i próbę markowania zmarnowania 8 mln zł na budowę tego parkingu.     
 
M. Bagiński - poinformował, że ze swojej obserwacji może stwierdzić, że z miesiąca 
na miesiąc obłożenie tego parkingu jest większe.  
 
W. Dzikowski - radny zwrócił uwagę, że 7 mln zł kosztowała cała inwestycja 
z kładką nad jezdnią, windami i oczywiście parkingiem.  
 
U. Pańka - poinformowała, że jako mieszkanka Prawobrzeża także bardzo często 
przejeżdża obok tego parkingu i jest on niewykorzystywany tak jak powinien.  
 
W. Dorżynkiewicz – poinformował, że na stronie ZDiTM jest informacja, że 
inwestycja realizowana była w formule "zaprojektuj i wybuduj" przez firmę Eurovia 
w ramach prac wykonano plac parkingowy na 400 aut, oświetlenie, monitoring, 
a koszt prac to 7.287.405 zł a kładka została wybudowana tam znacznie wcześniej. 
 
W. Dzikowski - radny stwierdził, że lepszym pomysłem od dzielenia włosa na czworo 
zachęca do poszukania sposobu na wykorzystanie tego parkingu. Jako przykład 
podał możliwość organizację doraźnego rynku dla rolników sprzedających 
bezpośrednio swoje płody rolne.   
 
H. Jerzyk – radny poinformował, że Komisja Rewizyjna sprawdziła dokładnie, że 
wszyscy radni zagłosowali za budżetem, w którym była ujęta budowa tego parkingu 
z wyjątkiem jednej osoby.  
 
M. Duklanowski – at vocem zwrócił uwagę, że w budżecie jest szereg innych 
inwestycji a parkingu nie poparł na żadnej z komisji. Co więcej na spotkaniach 
klubowych również mówił o tym Prezydentowi, że nie powinniśmy tego budować, 
a dzisiaj szukamy stu sposobów żeby go zapełnić poprzez targ, poprzez zatokę 
autobusową, poprzez darmowe bilety. Bzdura totalna i 7 mln zł wyrzucone w błoto.  
 
M. Matias – radny stwierdził, że nie chce aby mieszkańcy dalej ponosili koszty tego 
parkingu a wprowadzenie proponowanego systemu będą to dodatkowe koszty. 
W związku z tym radny zapytał, jak będą wyglądały te dodatkowe koszty?  
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował,  że przedstawiony projekt 
uchwały jest efektem prac Komisji Rewizyjnej. Trudno się nie zgodzić z głosami "za" 
i głosami "przeciw" z czego tych "przeciw" było więcej. Jest coś w tym, na co 
wskazywał radny P. Bartnik, że adresujemy pewne przywileje do tych którzy nie 
zachowują się "właściwie", jednak tak konstruowanych jest wiele działań. Nikt nie 
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ukrywał, i to było wynikiem prac Komisji Rewizyjnej, że jest to chęć szukania w jaki 
sposób można zwiększyć aktywność na tym parkingu a z drugiej strony zmniejszyć 
ilość wjeżdżających samochodów do Centrum. Oczywiście przytaczane przez 
radnych argumenty są słabością tych rozwiązań, ale jest to jakaś propozycja 
i oczywiście każdy z radnych wedle swoich przekonań będzie głosował.  Lokalizacja 
tego parkingu wynikała z zapisów planistycznych. 
 
Prowadzenie obrad po opuszczeniu Sali sesyjnej przez Przewodniczącą Stefanię 
Biernat przejął Wiceprzewodniczący Maciej Kopeć. 
 
Przewodniczący obrad na wniosek klubu radnych „Bezpartyjni” ogłosił 5 min. 
przerwy do godz. 18.20. 
 
 
Po przerwie  
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta powtórzył, że ten projekt jest wynikiem 
prac Komisji Rewizyjnej a dokładnie jednego wniosku odnośnie tego, co zrobić aby 
ten parking był wykorzystywany i równocześnie by promować korzystanie 
z komunikacji miejskiej, co nie wyklucza zastrzeżeń zgłaszanych dzisiaj przez 
radnych dotyczące polityki parkingowej, czy pilnowania porządku na drogach. Ten 
projekt jest projektem urzędniczym i czeka na rozstrzygnięcie Rady.   
 
Przewodniczący obrad na wniosek klubu radnych PiS ogłosił 5 min. przerwy do 
godz. 18.10. 
 
Po przerwie 
 
Prowadzenie obrad przejęła ponownie Przewodnicząca Stefania Biernat. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 204/18 
 
za – 5  przeciw - 10  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów odrzuciła projekt uchwały zmieniającej 
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.  
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 

 
233/18 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dorżynkiewicz - radny zwrócił uwagę, że teraz się okazuje, że Rada musi taką 
zmianę zatwierdzić uchwałą i przypomniał, że kiedy pękły tory na torowisku 
szybkiego tramwaju to zrobiono to bez uchwały. Radny poinformował, że wtedy 
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domagał się podania podstawy prawnej na mocy której zwolniono mieszkańców 
z opłat za komunikację miejską i mówiono że nie trzeba.  
 
W. Dzikowski - zwrócił uwagę, że część więźby autobusowej uzupełnia PKS na trasie 
Żydowce, Klucz, Podjuchy do Centrum miasta. Radny zapytał, czy w tych 
autobusach mieszkańcy też będą zwolnieni z opłat? 
 
R. Tumilewicz – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wyjaśnił, że umowa 
obejmuje przejazdy autobusem nr 1 tylko na podstawie biletów okresowych, a bilety 
jednorazowe są PKS-u. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 233/18 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Uchwała Nr XLIV/1294/18 stanowi 
załącznik nr 92 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

205/18 - przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania 

do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 205/18 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 
na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu. Uchwała Nr XLIV/1295/18 stanowi załącznik nr 94 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

206/18 - zaliczenia  drogi w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego 
i ul. Duńskiej do kategorii dróg gminnych  na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 95 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 206/18 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia  drogi 
w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego i ul. Duńskiej do kategorii dróg 
gminnych  na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1296/18 stanowi 
załącznik nr 96 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
208/18 - zaliczenia  drogi na ulicy Darniowej na odcinku od ulicy Bluszczowej 

do ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych  
na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 97 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 208/18 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia  drogi na 
ulicy Darniowej na odcinku od ulicy Bluszczowej do ulicy Krzewinkowej do kategorii 
dróg gminnych   na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1297/18 
stanowi załącznik nr 98 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
209/18 - zaliczenia  drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych 

na terenie Gminy Miasto Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 99 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 209/18 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia  
drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto 
Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1298/18 stanowi załącznik nr 100 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
210/18 - zaliczenia  drogi na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. Floriana 

do kategorii dróg gminnych   na terenie Gminy Miasto Szczecin 
 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 101 do protokołu. 
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Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 210/18 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia  drogi na 
odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. Floriana do kategorii dróg gminnych   na 
terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1299/18 stanowi załącznik 
nr 102 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

 
211/18 - pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez 

wyłączenie jej z użytkowania 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 103 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 211/18 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia części 
ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 
Uchwała Nr XLIV/1300/18 stanowi załącznik nr 104 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

212/18 - pozbawienia części ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 105 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 212/18 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia części 
ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. Uchwała 
Nr XLIV/1301/18 stanowi załącznik nr 106 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

213/18 - pomnika przyrody na terenie miasta Szczecina 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 107 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 213/18 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pomnika przyrody na 
terenie miasta Szczecina. Uchwała Nr XLIV/1302/18 stanowi załącznik nr 108 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

227/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień  

do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 109 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 110 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 227/18 z autopoprawką 
 
za – 15  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu 
nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych. 
Uchwała Nr XLIV/1303/18 stanowi załącznik nr 111 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

235/18 - diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 112 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 113 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 235/18 z autopoprawką 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie diet oraz 
kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1304/18 
stanowi załącznik nr 114 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

236/18 – przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 115 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 116 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała załącznik 
do Statutu  „Regulamin Komisji Rewizyjnej” pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 236/18 z autopoprawką 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
projektu Statutu Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1305/18 stanowi załącznik 
nr 117 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

238/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 118 do protokołu. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 238/18 
 
za – 15  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLIV/1306/18 stanowi 
załącznik nr 119 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

239/18 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Małgorzata Michalak radca prawny UM. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 120 
do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski - radny stwierdził, że czuje się winny za decyzję jaką pojęła Komisja 
ponieważ tak poprowadził dyskusję. Liczył, że przedstawiciele Rady Osiedla, którzy 
byli obecni na Komisji przestawią jakieś wyjaśnienia, jednak nie zabrali głosu. 
Radny zgłosił wniosek o uznanie tej skargi za niezasadną.  
 
G. Zielińska - radna zapytała, czy najpierw  było przedszkole czy najpierw był plan? 
 
M. Michalak - radca prawny poinformowała, że plan został uchwalony w 2016 r. 
a wcześniej funkcjonował tam punkt przedszkolny. 
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A. Nawacka-Górzeńska - stwierdziła, że skarga nie jest zasadna choćby z tego 
powodu, że przepisy prawa mówią o tym, że w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym 30% powierzchni użytkowej tego budynku może być przeznaczone 
na cele usługowe. Dodatkowo obowiązuje rozporządzenie z którego wynika, że bez 
żadnych formalności można było w części usługowej zlokalizować punkt 
przedszkolny, na zasadzie zgłoszenia do odpowiednich służb kontrolnych tj. 
sanepid. W trakcie sporządzania planu ten punkt przedszkolny istniał i w czasie 
wykładania plany właściciele złożyli wniosek aby całość budynku przeznaczyć na 
cele przedszkolne i zostało to w palnie uwzględnione.  
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 239/18 
 
za – 2  przeciw - 13  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów odrzuciła projekt uchwały w sprawie 
skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin.  
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

240/18 w sprawie nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym 
w porcie morskim w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Witold Dąbrowski Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
i Samorządności. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 121 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 240/18 
 
za – 14  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw 
urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie. Uchwała 
Nr XLIV/1307/18 stanowi załącznik nr 122 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad: 
 
9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2017 złożonych 

przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, 
Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek 
organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu 
zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje 
administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. 

 
Informacja stanowi załącznik nr 123 do protokołu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad: 
 
 
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 

samorządowych instytucji kultury. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 124 do protokołu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 11 punktu porządku obrad: 
 
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 125 do protokołu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 12 punktu porządku obrad: 
 
12. Informacja o realizacji uchwał. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 126 do protokołu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 13 punktu porządku obrad: 
 
13. Sprawozdanie z działalności: 
 
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 

stanowi załącznik nr 127 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 128 do 

protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 14 punktu porządku obrad: 
 
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 15 porządku obrad: 
 
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 16 porządku obrad: 
 
16. Zamknięcie obrad. 
 
S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka XLIV zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodnicząca obrad 
 

Stefania Biernat 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 


