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Protokół  Nr  XI/19 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  22  października  2019  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 22 października 2019 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 14.08 
 
 
W dniu 22 października 2019 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Bartłomiej Sochański 
 
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. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną XI 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 XI zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
Radni oraz wszyscy zebrani na sali sesyjnej wstali i minutą ciszy uczcili pamięć 
Ojca Huberta Czumy - Honorowego Obywatela Miasta Szczecin oraz Kornela 
Morawieckiego. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Zatwierdzenie protokołów z: 
 

− VII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.05.2019 r. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 26  przeciw – 1  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 

− VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 czerwca 2019 r. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 27  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 

− I uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 lipca 2019 r. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 28  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 342/19 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Filipinek) 
 
za - 26  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
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W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 343/19 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Krajobrazowa) 
 
za - 28  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 344/19 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gazdy) 
 
za - 23  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 345/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020¬2023 
 
za - 26  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 346/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020¬2023 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 347/19 zmieniającego uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 
 
za - 29  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
E. Łongiewska-Wijas – w imieniu klubu radnych Koalicja Obywatelska 
zawnioskowała o odesłanie do projektodawcy projektu uchwały nr 273/19 
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika 
upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości z postulatem przeprowadzenia szerokich 
konsultacji społecznych. 
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za - 29  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad XI zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów z: 

− VII sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 maja 2019 r., 
− VIII sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 25 czerwca 2019 r, 
− I uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2019 r. 

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
4. Wybory ławników na kadencję 2020-2023. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 271/19 - stawek podatku od nieruchomości, 
− 272/19 - podatku od środków transportowych, 
− 274/19 - lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto 

Szczecin, 
− 275/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – 

plaża 3” w Szczecinie, 
− 276/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie, 
− 277/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w 
Szczecinie, 

− 278/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo 
– Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie, 

− 279/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – 
Somosierry 2” w Szczecinie, 

− 280/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto 
– Potulicka 6” w Szczecinie, 

− 295/19 - utworzenia  Domu  Kultury „Krzemień” w Szczecinie, 
− 296/19 - nadania Statutu  Domowi  Kultury „Krzemień” w Szczecinie, 
− 281/19 - przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy 

Miasto Szczecin na lata 2019-2022, 
− 282/19 - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy 
Miasto Szczecin, 

− 283/19 - zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania 
w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest 
podmiotem tworzącym, 

− 284/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób 
bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi, 

− 285/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury 
„13 Muz” w Szczecinie, 
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− 286/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury 
„Słowianin” w Szczecinie, 

− 287/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury 
„Klub Skolwin” w Szczecinie, 

− 288/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Szczecinie, 

− 289/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Szczecinie, 

− 290/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej, 

− 291/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie, 

− 292/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi 
Współczesnemu w Szczecinie, 

− 293/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu 
instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie, 

− 294/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu 
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, 

− 297/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie 
w czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

− 298/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące, 

− 299/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie 
w czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

− 300/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie 
w czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

− 301/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, wchodzącego w 
skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące mistrzostwa sportowego, 

− 302/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, 

− 303/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, wchodzącego w 
skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące z oddziałami sportowymi, 

− 304/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w 
czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

− 305/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 
Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

− 306/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, w 
czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

− 307/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, 
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wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, 
w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi, 

− 308/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, 
w czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

− 309/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące, 

− 310/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące, 

− 311/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

− 312/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
XXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące specjalne, 

− 313/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
XXVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Słabosłyszących 
w Szczecinie, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima 
w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne, 

− 314/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Elektryczno–Elektronicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa 
Hubera w Szczecinie, w pięcioletnie technikum, 

− 315/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Ekonomicznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie 
w pięcioletnie technikum, 

− 316/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Energetyczno–Transportowego w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum, 

− 317/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum, 

− 318/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum, 

− 319/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Łączności w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Łączności w Szczecinie, w pięcioletnie technikum, 

− 320/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Morskiego i Politechnicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, w pięcioletnie technikum, 
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− 321/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum, 

− 322/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum, 

− 323/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Samochodowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Samochodowych w Szczecinie, w pięcioletnie technikum, 

− 324/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum, 

− 325/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum, 

− 326/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 5 
im. Józefa Wybickiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

− 327/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące 
z oddziałami dwujęzycznymi, 

− 328/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące 
z oddziałami dwujęzycznymi, 

− 329/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące 
z oddziałami dwujęzycznymi, 

− 330/19 - wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie 
z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i jego likwidacji, 

− 331/19 - przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 

− 332/19 - wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny 
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy 
ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 
i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy 
ul. Jarzębinowej, 

− 333/19 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetragowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie 
przy ul. Unii Lubelskiej -ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

− 334/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto 
nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

− 335/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21, 

− 336/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058, 
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− 337/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola 
Marcinkowskiego, 

− 338/19 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody, 
− 339/19 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą 

Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania 
publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości 
niezamieszkałych, 

− 340/19 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 
1970 r.), 

− 341/19 - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. 
Fryderyka Chopina), 

− 342/19 - nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer 
Filipinek), 

− 343/19 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Krajobrazowa), 
− 344/19 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gazdy), 
− 345/19 - pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na 

ławników na kadencję lat 2020¬2023, 
− 346/19 - pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na 

ławników na kadencję lat 2020¬2023, 
− 347/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. 
6. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. 
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad złożyła gratulacje posłom elektom wybranym 
do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Wybory ławników na kadencję 2020-2023. 
 
R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta omówił procedurę wyboru ławników 
do sądów powszechnych w Szczecinie. 
 
Ł. Tyszler - Przewodniczący Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników 
sądów powszechnych w Szczecinie przedstawił opinię o zgłoszonych kandydatach, 
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 
Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji 
Skrutacyjnej 
 
Zgłoszono kandydatury następujących radnych: 

− Urszula Pańka 
− Patryk Jaskulski 
− Marek Kolbowicz 

 
Przewodnicząca obrad przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem składu 
Komisji Skrutacyjnej 
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za – 19  przeciw – 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania zatwierdzono skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
U. Pańka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła w jaki sposób będzie 
przebiegało głosowanie. 
 
Następnie rozdano, a później zebrano karty do głosowania. 
 
M. Pawlicki – w imieniu klubu radnych PiS zawnioskował o 10 minut przerwy. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad ogłosiła 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

271/19 – stawek podatku od nieruchomości 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Dorota Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Ussarz – stwierdził, że jest to już chyba czwarta podwyżka jaką klub radnych 
Bezpartyjni wraz z Prezydentem zaserwowali mieszkańcom Szczecina. Przypomniał, 
że zaczęło się od bonifikat, później były śmieci, następnie podwyżki w żłobkach, a 
teraz podatek od nieruchomości. Radny przedstawił na slajdzie stan aktualny 
podatków i jak mają wyglądać po wprowadzeniu podwyżek oraz porównał Szczecin 
do Gdańska i Wrocławia. Dzisiejsza zmiana spowoduje, że Szczecin będzie miał 
wyższe podatki niż Gdańsk i Wrocław. W Szczecinie są jedne z najmniejszych 
wpływów z CIT-ów w porównaniu do wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. 
Zamiast przygotować rynek dla przedsiębiorców, to dalej się ich obarcza 
dodatkowymi podatkami. Zdaniem radnego Rząd RP podatki ucina, a Prezydent 
Miasta Szczecin je podwyższa. Tym sposobem Szczecin nie będzie się rozwijał. 
Podatek od budynków mieszkalnych wzrasta o 15% i to jest dość znacząca 
podwyżka. Zaapelował do radnych aby wstrzymać się z tą decyzją i podjąć ją na 
spokojnie w późniejszym terminie. Uważa, że jest to bardzo zła decyzja dla 
Szczecina, firm i jego mieszkańców. 
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D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych stwierdziła, że 
stawki, które zostały pokazane w tabeli odnoszą się do stawek z roku 2019, a tylko 
Szczecin pokazuje plan. Jest to oczywiste dlatego, że pozostałe miasta jeszcze nie 
podjęły tych uchwał. Natomiast ze stawek widać było, że zarówno jedno jak i drugie 
miasto wzięte do porównania w zeszłym roku miało stawki wyższe niż Szczecin i 
były to stawki maksymalne z zeszłego roku. Poinformowała, że 15% to jest 11 groszy 
za metr kwadratowy. Te kwoty należy porównać dlatego, że wzrost o 5 czy 6 złotych 
rocznie dla mieszkańca/właściciela przeciętnego mieszkania nie jest bardzo duży, a 
dzięki temu miasto będzie miało ok. 8 milionów dochodu (z podniesienia stawek) i 
jest to dużo dla budżetu. 
 
M. Pawlicki – stwierdził, że miasto podnosi stawki podatku do stawek 
maksymalnych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. ogłoszonych przez 
ministerstwo finansów. Radny zapytał na bazie jakich wyliczeń miasto maksymalnie 
podnosi te stawki? 
 
D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych odpowiadając 
stwierdziła, że uznano, iż takie wzrosty stawek będą po pierwsze do przyjęcia dla 
mieszkańców Szczecina, a po drugie dają taki, a nie inny wzrost dochodu z tytułu 
podatku od nieruchomości czyli dochodów własnych miasta. 
 
U. Pańka – przypomniała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję ds. Budżetu i Rozwoju, a są to trudne do podjęcia decyzje na poziomie 
samorządu. Zastanawia się jak Skarbnik i Prezydent Miasta poradzi sobie z 
poważniejszymi decyzjami dotyczącymi budżetu m.in. z ustawami, które skutkują 
podwyżkami np. wynagrodzeń dla nauczycieli czy innym obszarze pracy samorządu 
gdzie decyzje są podejmowane, a nie ma pokrycia finansowego, gdzie PIT, który 
zawsze zostawał w mieście teraz jest zabierany do zarządzania centralnego i rząd 
pozbawia samorządy pieniędzy. Należy się wspólnie zastanowić jak racjonalnie 
zarządzać budżetem. 
 
P. Słowik – uważa, że w pierwszej kolejności należy zadać pytanie dlaczego te stawki 
na poziomie rządu zostały podniesione i skąd taka podwyżka podatków, bo ona nie 
idzie z samorządu tylko przede wszystkim z ministerstwa i z możliwości 
podniesienia tych stawek. 
 
D. Matecki – poprosił o wskazanie o ile wzrośnie podatek organizacjom pożytku 
publicznego i podanie konkretnych przykładów. 
 
D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych odpowiadając 
stwierdziła, że z przepisów wynika, iż są to budynki pozostałe, a wśród nich 
budynki zajmowane przez organizacje. Podatek w ich przypadku wzrasta o 0,28 
groszy za metr kwadratowy. 
 
D. Matecki – uważa, że nie powinny rosnąć podatki dla organizacji trzeciego sektora 
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i zaapelował aby je całkowicie zwolnić 
z podatku od nieruchomości. 
 
W. Dąbrowski – nie zgodził się z podwyższaniem stawek podatku od nieruchomości. 
Uważa, że mieszkańcy Szczecina na to nie zasługują. 
 
J. Balicka – stwierdziła, że z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, iż 
proponowana podwyżka jest tylko waloryzacją. 
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M. Pawlicki – oświadczył, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował 
przeciwko podwyżkom. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 271/19 
 
za – 21  przeciw - 8  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości. Uchwała Nr XI/331/19 stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

272/19 – podatku od środków transportowych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisja ds. Budżetu i Rozwoju pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 272/19 
 
za – 23  przeciw - 3  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podatku od 
środków transportowych. Uchwała Nr XI/332/19 stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

274/19 – lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto 
Szczecin 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Pawlicki – zapytał czy miejskie wyspy ciepła polegające na termicznym 
uprzywilejowaniu pewnych obszarów będą brane pod uwagę przy opracowywaniu 
tego dokumentu. 
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Z. Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta stwierdziła, że 
nad tym zagadnieniem pochylą się przy opracowywaniu studium zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
M. Pawlicki – zapytał jakie są gwarancje tego, że ten dokument po uchwaleniu 
będzie przestrzegany? 
 
Z. Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta stwierdziła, że 
ta uchwała ma przede wszystkim zabezpieczyć wysokość planowanych inwestycji. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 274/19 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie lokalnych 
standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr 
XI/333/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
275/19 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 

3” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 275/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 3” w Szczecinie. Uchwała Nr 
XI/334/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
276/19 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 276/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – 
Krakowska 3” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/335/19 stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
277/19 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 277/19 
 
za – 24  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. 
Plater - kościół 2” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/336/19 stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
278/19 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – 

Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 278/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XI/337/19 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

279/19 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – 
Somosierry 2” w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Jerzy Laskowski - zgłosił uwagi do planu. 
 
Anna Sokołowska – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta stwierdziła, że 
problem jest tylko na jednej działce. Jest tam samowola budowlana, która dostała 
już rozbiórkę i temat jest zamknięty. Przedstawiła szczegóły dotyczące 
przedmiotowej samowoli budowlanej. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 279/19 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry 2” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XI/338/19 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
280/19 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto 

– Potulicka 6” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 280/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 6” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XI/339/19 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

295/19 – utworzenia Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Szyszko – uważa, że jest to wyjątkowy dzień dla prawobrzeżnej części Szczecina. 
Podziękował Prezydentowi Miasta i wszystkim, którzy tworzyli ten projekt uchwały. 
 
U. Pańka - podziękowała mieszkańcom Prawobrzeża za obecność na sesji oraz 
Prezydentowi Miasta za przygotowanie projektu uchwały. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 295/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie głosów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 
Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/340/19 stanowi załącznik 
nr 29 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

296/19 – nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
U. Pańka – zapytała dlaczego statut Domu Kultury "Krzemień" jest inny niż 
pozostałe, które będą przyjmowane na dzisiejszej sesji? 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyłączył się do gratulacji i 
radości z powodu powstania nowej instytucji kultury na Prawobrzeżu. Stwierdził, że 
statut odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców i jest zgodny z art. 15a ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który mówi o tym, że 
organizator może powierzyć zarządzanie osobie fizycznej lub prawnej i ten statut 
przewiduje taką możliwość. 
 
U. Pańka – zapytała dlaczego takiej możliwości nie daje się pozostałym jednostkom 
kultury i jaki wpływ będzie miała Rada Miasta na to jaki program będzie 
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realizowany, kto będzie zatrudniany, jakie kompetencje będą miały osoby 
prowadzące zajęcia? 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin stwierdził, że większość tych rzeczy 
jest doprecyzowana. Celem Miasta jest to aby to był świetnie funkcjonujący Dom 
Kultury i otwierana jest ścieżka do uspołecznienia tego procesu. W Polsce jest 
niewiele instytucji kultury prowadzonych w trybie art. 15a. 
 
M. Chabior – zapytał czy w domu kultury będzie przewidziana "otwarta przestrzeń" i 
czy organizacje pozarządowe będą mogły z tej przestrzeni korzystać nieodpłatnie 
prowadząc swoją działalność związaną z pozyskanymi środkami np. zewnętrznymi? 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odpowiedział, że na pewno ta 
instytucja kultury będzie miejscem gdzie organizacje pozarządowe będą mogły 
funkcjonować. To czy to będzie całkowicie nieodpłatnie, to w tej chwili jest to 
przedwczesne pytanie, będzie to zależało od przyjętych rozwiązań organizacyjnych 
już na etapie prowadzenia działalności. Jeżeli będzie to działalność czysto 
społeczna, nawet jeżeli miałoby to mieć charakter odpłatny, to będzie to odpłatność 
symboliczna. 
 
E. Łongiewska-Wijas – złożyła gratulacje i podziękowała za stworzenie nowej 
instytucji kultury na Prawobrzeżu Szczecina. Zwróciła uwagę na lepsze 
skomunikowanie tej instytucji kultury ze wszystkimi dzielnicami na Prawobrzeżu. 
 
P. Słowik - zapytał dlaczego jest to jedyna instytucja, która ma zapis pozwalający na 
prowadzenie działalności przez organizacje pożytku publicznego. Jeśli jest to dobry 
pomysł i rozwiązanie, które można byłoby propagować w innych instytucjach 
dlaczego nie jest on wprowadzany w pozostałych. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin stwierdził, że jeżeli ten tryb się 
sprawdzi, to w przyszłości będzie można rozważyć taką możliwość w innych 
instytucjach. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 296/19 z autopoprawką 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu 
Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/341/19 stanowi załącznik 
nr 32 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

281/19 – przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy 
Miasto Szczecin na lata 2019-2022 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i 
Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 281/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022. 
Uchwała Nr XI/342/19 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

282/19 – zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy 

Miasto Szczecin 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 35 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i 
Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 282/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany do uchwały 
w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej 
przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XI/343/19 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

283/19 – zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania 
w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest 
podmiotem tworzącym 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i 
Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dąbrowski - zapytał skąd pojawiła się kwota 5000 zł. przy wartości księgowej 
zbywania aktywów bez przetargu. Zauważył, że wartość majątku trwałego 
rozpoczyna się od 3500 zł. Zdaniem radnego wartość księgowa, jest tu 
niesprecyzowana więc po umorzeniach będzie można dość istotne składniki 
majątku zbywać bez przetargu. 
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M. Ilnicka-Mądry - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej i 
Zdrowotnej odpowiadając radnemu poinformowała, że kwota poniżej 5000 tysięcy 
złotych nie jest wielka i ułatwia pracę kierownikowi zarządzającemu jednostką 
zdrowia. Tego rodzaju zapis istnieje we wszystkich jednostkach. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 283/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zasad zbycia, 
wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów 
trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym. Uchwała Nr XI/344/19 stanowi 
załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

284/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób 
bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i 
Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 284/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. Uchwała Nr XI/345/19 stanowi załącznik nr 40 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
285/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 

Muz” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 285/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/346/19 
stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

286/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury 
„Słowianin” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 286/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/347/19 
stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

287/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury 
„Klub Skolwin” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 287/19 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie. Uchwała Nr 
XI/348/19 stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

288/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
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R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 288/19 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie. Uchwała Nr 
XI/349/19 stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
289/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 289/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Uchwała Nr 
XI/350/19 stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

290/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 290/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Uchwała Nr XI/351/19 stanowi 
załącznik nr 52 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

291/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 291/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Uchwała Nr XI/352/19 
stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

292/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi 
Współczesnemu w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 292/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie. Uchwała Nr XI/353/19 
stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

293/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu 
instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 293/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w 
Szczecinie. Uchwała Nr XI/354/19 stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

294/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu 
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 294/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki 
w Szczecinie. Uchwała Nr XI/355/19 stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
297/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie w czteroletnie 

liceum ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 297/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. 
Uchwała Nr XI/356/19 stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

298/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie 

liceum ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 298/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała 
Nr XI/357/19 stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

299/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie 

w czteroletnie liceum ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 299/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała 
Nr XI/358/19 stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

300/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie 

w czteroletnie liceum ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 300/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Prusa w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała Nr 
XI/359/19 stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
301/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, wchodzącego w 
skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące mistrzostwa sportowego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 301/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Mistrzostwa 
Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa 
sportowego. Uchwała Nr XI/360/19 stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
302/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w czteroletnie 

liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 302/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z 
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Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z 
oddziałami integracyjnymi. Uchwała Nr XI/361/19 stanowi załącznik nr 72 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
303/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, wchodzącego w 
skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące z oddziałami sportowymi 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 303/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 
Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami 
sportowymi. Uchwała Nr XI/362/19 stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

304/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w 

czteroletnie liceum ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 304/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała 
Nr XI/363/19 stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
 
 
 
 



 26

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

305/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII 
Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie 

w czteroletnie liceum ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 305/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące. Uchwała Nr XI/364/19 stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

306/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII 
Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, w 
czteroletnie liceum ogólnokształcące 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 79 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 306/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. 
Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące. 
Uchwała Nr XI/365/19 stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

307/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, w 
czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
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R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 307/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące 
z oddziałami dwujęzycznymi. Uchwała Nr XI/366/19 stanowi załącznik nr 82 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

308/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII 
Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w czteroletnie 

liceum ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 83 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 308/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w 
Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi 
Szczecińskiej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała Nr 
XI/367/19 stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

309/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII 
Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 85 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 309/19 



 28

 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w 
Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w 
Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała Nr XI/368/19 stanowi 
załącznik nr 86 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

310/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI 
Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 87 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 310/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego w 
Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała Nr XI/369/19 stanowi 
załącznik nr 88 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
311/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w 

Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 89 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 311/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych nr 2 Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w czteroletnie liceum 
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ogólnokształcące dla dorosłych. Uchwała Nr XI/370/19 stanowi załącznik nr 90 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

312/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIV 
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Szczecinie, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące specjalne 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 312/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w 
Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne. Uchwała Nr 
XI/371/19 stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

313/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXVI 
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Słabosłyszących w Szczecinie, 

wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci 
Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące specjalne 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 313/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego dla Słabosłyszących w Szczecinie, wchodzącego w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima 
w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne. Uchwała Nr 
XI/372/19 stanowi załącznik nr 94 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

314/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Elektryczno–Elektronicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa 

Hubera w Szczecinie, w pięcioletnie technikum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 95 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 314/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektryczno–
Elektronicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–
Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum. Uchwała Nr XI/373/19 stanowi załącznik nr 96 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

315/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Ekonomicznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie w 

pięcioletnie technikum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 97 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 315/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego im. 
rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie w pięcioletnie technikum. Uchwała Nr 
XI/374/19 stanowi załącznik nr 98 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

316/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Energetyczno–Transportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 99 do protokołu. 
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R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 316/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Energetyczno–
Transportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii 
Krajowej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum. Uchwała Nr XI/375/19 stanowi 
załącznik nr 100 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

317/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w pięcioletnie technikum 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 101 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 317/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomiczno–
Hotelarskiego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja 
Reja w Szczecinie, w pięcioletnie technikum. Uchwała Nr XI/376/19 stanowi 
załącznik nr 102 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

318/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 103 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 318/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Kształtowania 
Środowiska w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława 
Orkana w Szczecinie, w pięcioletnie technikum. Uchwała Nr XI/377/19 stanowi 
załącznik nr 104 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

319/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Łączności w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Łączności w Szczecinie, w pięcioletnie technikum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 105 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 319/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Łączności w Szczecinie, 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum. Uchwała Nr XI/378/19 stanowi załącznik nr 106 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

320/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Morskiego i Politechnicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład 

Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w 
Szczecinie, w pięcioletnie technikum 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 107 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 320/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Morskiego 
i Politechnicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w pięcioletnie 
technikum. Uchwała Nr XI/379/19 stanowi załącznik nr 108 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

321/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum 

Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 109 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 321/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ogrodniczego w 
Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w 
pięcioletnie technikum. Uchwała Nr XI/380/19 stanowi załącznik nr 110 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

322/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w pięcioletnie 

technikum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 111 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 322/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Organizacji i 
Zarządzania w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława 
Staszica w Szczecinie, w pięcioletnie technikum. Uchwała Nr XI/381/19 stanowi 
załącznik nr 112 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

323/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Samochodowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Samochodowych w Szczecinie, w pięcioletnie technikum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 113 do protokołu. 
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R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 323/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w 
Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w 
pięcioletnie technikum. Uchwała Nr XI/382/19 stanowi załącznik nr 114 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

324/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 115 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 324/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych 
w Szczecinie w pięcioletnie technikum. Uchwała Nr XI/383/19 stanowi załącznik nr 
116 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

325/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w pięcioletnie 

technikum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 117 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 325/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 
1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza 
Wielkiego w Szczecinie, w pięcioletnie technikum. Uchwała Nr XI/384/19 stanowi 
załącznik nr 118 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

326/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 5 
im. Józefa Wybickiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 119 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 326/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego 
w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała Nr XI/385/19 
stanowi załącznik nr 120 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

327/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące 

z oddziałami dwujęzycznymi 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 121 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 327/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi. 
Uchwała Nr XI/386/19 stanowi załącznik nr 122 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

328/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące 

z oddziałami dwujęzycznymi 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 123 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 328/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi. 
Uchwała Nr XI/387/19 stanowi załącznik nr 124 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

329/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące 

z oddziałami dwujęzycznymi 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 125 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 329/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi. 
Uchwała Nr XI/388/19 stanowi załącznik nr 126 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

330/19 – wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie 
z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i jego likwidacji 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 127 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 330/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia Centrum 
Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie z Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie i jego likwidacji. Uchwała Nr XI/389/19 stanowi załącznik nr 128 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

331/19 – przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 129 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 331/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do 
prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład 
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Uchwała Nr XI/390/19 stanowi 
załącznik nr 130 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
332/19 – wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 
Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 

i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 
Jarzębinowej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 131 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 332/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 
116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
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położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej. Uchwała Nr XI/391/19 stanowi 
załącznik nr 132 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

333/19 – wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie 

przy ul. Unii Lubelskiej -ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Maria Latkowska - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 133 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W. Dzikowski - Przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
poinformował, że temat ten był omawiany i pozytywnie zaopiniowany na komisji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 333/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej -ul. Jerzego Zimowskiego 
na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uchwała Nr 
XI/392/19 stanowi załącznik nr 134 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
334/19 – 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 135 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 334/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie 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 XI/393/19 stanowi załącznik nr 136 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

335/19 – wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto 
nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej 
w Szczecinie przy ul. Działkowej 21 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 137 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 335/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej 
w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21. Uchwała Nr 
XI/394/19 stanowi załącznik nr 138 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

336/19 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością 

Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 139 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 336/19 
 
za – 20  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
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 ulicy Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
1/23 z obrębu 2058. Uchwała Nr XI/395/19 stanowi załącznik nr 140 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
337/19 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 

w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 141 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 337/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, 
położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego. Uchwała Nr XI/396/19 
stanowi załącznik nr 142 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

338/19 – uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 143 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 338/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresu 
prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody. Uchwała Nr XI/397/19 stanowi 
załącznik nr 144 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
339/19 – wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą 
Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania 

publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości 
niezamieszkałych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 145 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 339/19 
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za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia 
międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie 
zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Uchwała Nr 
XI/398/19 stanowi załącznik nr 146 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
340/19 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 1970 

r.) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 147 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 340/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 1970 r.). Uchwała Nr XI/399/19 
stanowi załącznik nr 148 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
341/19 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Fryderyka 

Chopina) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 149 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 341/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Fryderyka Chopina). Uchwała Nr 
XI/400/19 stanowi załącznik nr 150 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
342/19 – nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Filipinek) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 151 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 342/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Filipinek). Uchwała Nr XI/401/19 
stanowi załącznik nr 152 do protokołu. 
 
B. Baran - złożył podziękowania Radzie Osiedla Drzetowo-Grabowo za pozytywne 
zaopiniowanie projektu, Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Komisji ds. Kultury, 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności oraz wszystkim radnym za 
głosowanie. Poinformował, że jest taki pomysł, iż kiedy będą gotowe i umiejscowione 
na skwerze tabliczki znamionowe aby upublicznić ten moment i zaprosić Filipinki 
oraz zespół Marcato, który jest kontynuatorem programu Filipinki. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

343/19 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Krajobrazowa) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 153 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 343/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Krajobrazowa). Uchwała Nr XI/402/19 stanowi 
załącznik nr 154 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

344/19 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gazdy) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 155 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 344/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gazdy). Uchwała Nr XI/403/19 stanowi załącznik 
nr 156 do protokołu. 
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R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta Szczecin poinformował, że trzeba 
przeprowadzić dodatkowe wybory na ławników ponieważ dwie osoby mają taką 
samą liczbę głosów. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
345/19 – pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników 

na kadencję lat 2020-2023 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 157 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 345/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pozostawienia bez 
dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023. 
Uchwała Nr XI/404/19 stanowi załącznik nr 158 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
346/19 – pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników 

na kadencję lat 2020-2023 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 159 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 346/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pozostawienia bez 
dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023. 
Uchwała Nr XI/405/19 stanowi załącznik nr 160 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

347/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Renata Łażewska – 
Przewodnicząca Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 161 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 347/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. 
Uchwała Nr XI/406/19 stanowi załącznik nr 162 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad: 
 
6. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
 
Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 stanowi 
załącznik nr 165 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz w 
okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 166 do protokołu. 
 
M. Chabior - zwrócił uwagę na fakt nieotrzymania odpowiedzi na interpelację w 
sprawie przejęcia przez miasto działek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
 
U. Pańka - radna poprosiła o informację dlaczego przy prawym brzegu Kanału  
Wierzbak zostało wycięte drzewo, które przeżyło  kilkuletnią budowę osiedla Za 
Sterem, a kilka tygodni temu zostało wycięte. Zapytała również kiedy zostaną 
uaktualnione statuty Rady Osiedla Pomorzany oraz Rady Osiedla Niebuszewo - 
Bolinko w związku ze zmniejszeniem w tych osiedlach ilości mandatów z 21 do 15. 
 
P. Słowik - radny zapytał o interpelację nr 779 w sprawie organizacji Jarmarku 
Jakubowego, którą składał z radną Dominiką Jackowski i na którą do dnia 
dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. 
 
M. Chabior - wniósł interpelację w sprawie ustalenia nowych zasad współpracy rad 
osiedli z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Zarządem Dróg i Transportu 
Miejskiego. 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęło pismo od 
Wojewody Zachodniopomorskiego informujące, że Prezydent Miasta Szczecin w 
terminie złożył oświadczenie majątkowe, które zostało przyjęte bez uwag (załącznik 
nr 167 do protokołu). 
 
M. Chabior - wezwał Miejską Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na 
osiedlu Żelechowa. 
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U. Pańka - chciałaby aby zastanowić jak w Szczecinie zaakcentować Nobla Pani Olgi 
Tokarczuk. 
 
Więcej wolnych wniosków i spraw nie wniesiono. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad ogłosiła 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
Rozpoczęto dodatkowe wybory ławników na kadencję lat 2020 - 2023. 
 
U. Pańka - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła w jaki sposób będzie 
przebiegało głosowanie. 
 
Następnie rozdano, a później zebrano karty do głosowania. 
 
Komisja Skrutacyjna udała się do sali obok w celu przeliczenia głosów. 
 
H. Durka - radca prawny poinformowała, że uchwała dotycząca wyboru ławników 
powstaje w wyniku przeprowadzonego wyboru ławników. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, udokumentowanego przez Komisję 
Skrutacyjną (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 163 do protokołu) 
Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników do sądu 
okręgowego oraz do sądów rejonowych w Szczecinie na kadencje lat 2020-2023. 
Uchwała Nr XI/407/19 stanowi załącznik nr 164 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 
9. Zamknięcie obrad. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad XI sesji 
został wyczerpany i oświadczyła, że zamyka XI zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
 
 
 

Przewodnicząca obrad 
 

Renata Łażewska 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 
 


