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Protokół  Nr  I/N/15 
z  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  29  grudnia  2015  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
Początek obrad w dniu 29 grudnia 2015 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 10.30 
 
 
W dniu 29 grudnia 2015 r. w sesji uczestniczyło  radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 

1. Maria Magdalena Herczyńska 
2. Marek Kolbowicz 
3. Dawid Krystek 
4. Maria Liktoras 
5. Rafał Niburski 
6. Łukasz Tyszler 

 
 
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 i 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. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na I nadzwyczajną sesję 
Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, mieszkańców miasta 
oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest obecnych 25 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera I nadzwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad przedstawił zebranym porządek obrad 
(porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Zwrócił sie do Prezydenta 
Miasta, jako wnioskodawcy zwołanej sesji, z pytaniem, czy wyraża zgodę na 
dokonanie zmian w porządku obrad sesji polegających na wprowadzeniu dwóch 
dodatkowych punktów porządku obrad. 
 
Prezydent nie zgłosił sprzeciwu. 
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Przewodniczący obrad przeprowadził głosowania w sprawie zmian do porządku 
obrad.  
 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Ślubowanie radnego 
Krzysztofa Piotrowskiego.”. 

za - 21  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
 
 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu 
uchwały nr 335/15 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych 
Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych”. 
 
za - 22  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad oświadczył, że porządek obrad I nadzwyczajnej 
sesji jest następujący: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ślubowanie radnego Krzysztofa Piotrowskiego. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 334/15 w sprawie zmiany Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 335/15 zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Ślubowanie radnego Krzysztofa Piotrowskiego. 

 
Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 grudnia 
2015 r. w skład Rady Miasta Szczecin w miejsce Piotra Pawła Jani wstąpił Krzysztof 
Wojciech Piotrowski - załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania: 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców.” 
 
Krzysztof Piotrowski: "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 334/15 w sprawie zmiany Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 
do protokołu.  
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Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 334/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Uchwała Nr I/N/350/15 stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 335/15 zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych. 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Mariusz Bagiński – 
Przewodniczący obrad. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały 
polegającą na: 

− wprowadzeniu w skład Komisji ds. Budżetu i Finansów radnej Urszuli Pańki 
− wprowadzeniu w skład Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej radnych: 

Jolanty Balickiej, Bazylego Barana i Marcina Matiasa 
− wyprowadzeniu ze składu Komisji Rewizyjnej radnej Grażyny Zielińskiej 
− wprowadzeniu w skład Komisji Rewizyjnej radnej Joanny Bródki 

 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 335/15 
z autopoprawką  
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Uchwała Nr I/N/351/15 stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Zamknięcie obrad. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka I nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Mariusz Bagiński 
 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 


