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Protokół  Nr  V/15 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  17  lutego  2015  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 17 lutego 2015 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 13.25 
 
 
W dniu 17 lutego 2015 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Jolanta Balicka 
2. Robert Stankiewicz 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

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

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

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

stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną V zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest obecnych 29 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera V zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 

Przewodniczący obrad powołał na sekretarza obrad Tomasza Hinca – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin – do prowadzenia listy mówców, 
przeprowadzania imiennych głosowań i innych czynności pomocniczych, 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu posiedzenia. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 

2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina Pani Janinie Marii Soroka. 
 
Przewodniczący A. Szałabawka wraz z Wiceprzewodniczącymi dokonał wręczenia 
dyplomu, legitymacji i kwiatów Pionierce Miasta Szczecina Janinie Marii Soroka. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Zatwierdzenie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej 
w dniu 13.01.2015 r. 

 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku z 
brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 24  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek Komisji ds. Inicjatyw Społecznych o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 29/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta 
 
za - 24  przeciw - 1  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 30/15 w sprawie wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy 
ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy 
ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia 
Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia 
Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład 
którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 
w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 
w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy 
ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
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W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 31/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 
 
za - 21  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Miejskiej Komisji Wyborczej o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 32/15 w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej do rad 
osiedli w Gminie Miasto Szczecin 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Miejskiej Komisji Wyborczej o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 33/15 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli 
 
za - 24  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 34/15 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana Lewandowskiego) 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 35/15 
w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 36/15 
w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta 
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za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 37/15 
w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego 
 
za - 24  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad V zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina Pani Janinie Marii Soroka. 
3. Zatwierdzenie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w 

dniu 13 stycznia 2015 r. 
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 5/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, 
naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, 
położonej w Szczecinie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta, 

− 6/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

− 7/15 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie 
bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, 

− 8/15 - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży, 
− 9/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 
33/7 z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad-Odrą 82), położonej w Szczecinie 
w rejonie ulicy Duńskiej, 

− 11/15 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 3" w Szczecinie, 

− 12/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Żelechowa - Bogumińska" w Szczecinie, 

− 15/15 - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a, 

− 16/15 - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 i 
Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzących w skład Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, 
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− 17/15 - zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum 
Handlowego i Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 
3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1, 

− 18/15 - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Nr 6  im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 
3, 

− 19/15 - zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana 
w Szczecinie, ul. Portowa 21, 

− 20/15 - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Łączności w  Zespole 
Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30, 

− 21/15 - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w 
Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19, 

− 30/15 - wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w 
Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w 
Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. 
Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. 
Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum 
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego 
wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, 
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz 
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w 
Szczecinie, 

− 31/15 - określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

− 10/15 - pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania, 

− 14/15 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin, 

− 13/15 - zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie, 
− 22/15 - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli, 
− 3/15 - skargi na niezałatwienie w terminie wniosku skierowanego do 

Prezydenta Miasta, 
− 4/15 - skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 

w zakresie nieprawidłowości przy remoncie chodnika ulicy Grzegorza z 
Sanoka w Szczecinie, 

− 23/15 - skargi na działalność Prezydenta Miasta w zakresie dysponowania 
pomieszczeniem piwnicznym w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 158 oraz 
bezpodstawnego naliczania za nie opłat czynszowych, 

− 24/15 - rozpatrzenia ponownej skargi Pani Urszuli Szramkowskiej, 
− 25/15 - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 

Szczecin oraz ich składów osobowych, 
− 26/15 - wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich, 
− 27/15 - delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
− 28/15 - ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina, 
− 32/15 - zmiany Ordynacji wyborczej do rad osiedli w Gminie Miasto 

Szczecin, 
− 33/15 - zarządzenia wyborów do rad osiedli, 
− 34/15 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana 

Lewandowskiego), 
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− 29/15 - skargi na działania Prezydenta Miasta, 
− 35/15 - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i 

Transportu Miejskiego, 
− 36/15 - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta, 
− 37/15 - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i 

Transportu Miejskiego. 
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz 
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
G. Zielińska – zgłosiła zapytanie w sprawie braku zgody dyrekcji niektórych szkół na 
wywieszanie wymaganych prawem tablic informacyjnych gabinetów 
stomatologicznych - załącznik nr 8 do protokołu. 
 
P. Jania – zgłosił zapytania w sprawach: 
− dzików niszczących ogrody i parki - załącznik nr 9 do protokołu  
− historycznej Świetlicy znajdującej się na terenie byłej stoczni szczecińskiej - 

załącznik nr 10 do protokołu, 
oraz interpelacje w sprawach: 
− remontu ulicy Jacka Soplicy i Piotra Skargi - załącznik nr 11 do protokołu, 
− zakazu wjazdu do strefy śródmiejskiej samochodów ciężarowych - załącznik 

nr 12 do protokołu. 
 
B. Baran - zgłosił interpelacje w sprawach: 
− stanu nadodrzańskich bulwarów - załącznik nr 13 do protokołu, 
− wspólnych mieszkań w tym samym lokalu - załącznik nr 14 do protokołu. 
 
M. Duklanowski – zgłosił interpelację w sprawie sprzątania trawników i chodników 
w mieście - załącznik nr 15 do protokołu oraz zapytanie w sprawie parkowania 
pojazdów w obrębie przystanków komunikacji publicznej - załącznik nr 16 do 
protokołu. 
 
P. Bartnik – zgłosił zapytanie w sprawie budynku po zlikwidowanym przedszkolu 
przy ul. Monte Cassino 31- załącznik nr 17 do protokołu. 
 
M. Jacyna-Witt – zgłosiła interpelację w sprawie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w budynku przy pl. Lotników - załącznik nr 18 do protokołu. 
 
A. Marchewka - zgłosił interpelacje w sprawie budowy drogi/łącznika pomiędzy 
ulicami Kruczą a Królewskiego - załącznik nr 19 do protokołu. 
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U. Pańka – zgłosiła zapytanie w sprawie stanu technicznego Autostrady Poznańskiej 
- załącznik nr 20 do protokołu oraz interpelację w sprawie wybiegu dla psów na 
Pomorzanach - załącznik nr 21 do protokołu. 
 
R. Niburski - zgłosił zapytania w sprawach: 
− zakupu nowych książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - załącznik nr 22 do 

protokołu. 
− obchodów narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - załącznik nr 23 do 

protokołu. 
 
M. Kopeć – zgłosił zapytanie w sprawie odmowy dofinansowania zakupu 
podręczników do biblioteki szkolnej w ramach programu "Szczecin przyjazny 
rodzinie" oraz odmowy udziału w programie "Powszechnej nauki pływania" uczniów 
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczecinie - załącznik nr 24 do 
protokołu. 
 
A. Szałabawka - zawnioskował aby na czas remontu Mostu Długiego utworzyć 
dodatkowe miejsca parkingowe po obu stronach mostu.  
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu pana Kamila 
Borowicza. 
 
Kamil Borowicz - Dyrektor Liceum dla Dorosłych "MAXIMA" w Szczecinie - 
wypowiedź stanowi załącznik nr 24A do protokołu. 
 
Beata Misiak – Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała, że 31 grudnia 2014 r. 
pojawiło się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
podziału subwencji oświatowej. W dn. 12 lutego br. do wszystkich Burmistrzów, 
Prezydentów Miast i Starostów skierowano pismo z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, w którym jednoznacznie zajęto stanowisko, iż w Rozporządzeniu 
wprowadzono zmianę dotyczącą subwencjonowania uczniów szkół dla dorosłych 
w zależności od formy kształcenia. Zmiana polega na wprowadzeniu nowych 
wskaźników dla uczniów szkół dla dorosłych, kształcących się w formie zaocznej. 
Obniżenie wysokości subwencji dla słuchaczy szkół dorosłych, uczących się 
w systemie zaocznym uzasadnione jest niższą o ponad 40 godzin liczbą 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w porównaniu do szkół dla dorosłych 
kształcących się w formie stacjonarnej w wyniku czego kształcenie w szkołach 
zaocznych jest tańsze. Dyrektor przedstawiła i omówiła slajd (załącznik nr 25 do 
protokołu) przedstawiający porównanie stycznia 2014 r. i stycznia 2015 r. Wyjaśniła 
także, że Wydział zwrócił się do radcy prawnego o opinię, ponieważ dla systemu 
zaocznego dofinansowanie liczone było w oparciu o szkołę prowadzącą równocześnie 
obie formy kształcenia. Podział kosztów został dokonany z uwzględnieniem liczby 
godzin realizowanych w obu typach szkoły. Opinia mówi, że szkoła powinna być 
dokładnie tego samego typu i rodzaju dlatego trzeba znaleźć szkołę, która kształci 
tylko i wyłącznie w systemie zaocznym. W Szczecinie takiej szkoły nie ma, dlatego 
trzeba było sięgnąć do najbliższych gmin. W lutym wypłacając dotacje, obliczenia 
oparto na danych z powiatu stargardzkiego gdzie stawka wynosiła ok 108 zł. 
W ostatni piątek wpłynęła informacja z powiatu goleniowskiego, który jest położony 
bliżej niż powiat stargardzki, dlatego Wydział będzie musiał wyliczać tę stawkę 
w oparciu o wydatki bieżące ponoszone w Nowogardzie, gdzie znajduje się Liceum 
dla Dorosłych Ogólnokształcące tylko w formie zaocznej. Wysokość dotacji wyniesie 
ok. 56 zł. Dyrektor wyraziła zrozumienie, że dla uczniów jest to duży problem 



 8

ponieważ szkoła do tej pory mając bardzo wysoką dotację mogła pozwolić sobie na 
to żeby być szkołą bezpłatną, tak jak szkoła publiczna. Niestety cechą szkół 
niepublicznych jest to, że są one tylko dofinansowywane z budżetu miasta 
natomiast resztę kosztów pokrywają słuchacze w postaci czesnego. Na pewno jeżeli 
chodzi o uczniów, którzy chcą dokończyć naukę w takiej szkole i nie są w stanie 
udźwignąć ciężaru opłat za czesne, miasto może zaproponować ich przyjęcie do 
szkół publicznych, które są absolutnie nieodpłatne. Decyzją Pana Prezydenta 
Wydział może również zaproponować rozwiązanie również dla tych uczniów, którzy 
wykażą bardzo niskie dochody w rodzinie, czyli spełnialiby kryteria dochodowe 
uprawniające do pomocy społecznej, w uzgodnieniu z Wydziałem Spraw 
Społecznych mogliby liczyć na zwrot kosztów czesnego.  
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

5/15 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, 
naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, 

położonej w Szczecinie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Grzegorz Jankowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 5/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Władysława Stanisława 
Reymonta. Uchwała Nr V/32/15 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
6/15 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości 

gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 6/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych 
w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych. Uchwała Nr V/33/15 stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
7/15 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie 
bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 7/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Uchwała Nr V/34/15 stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

8/15 – przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 8/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu garaży. Uchwała Nr V/35/15 stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

9/15 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 33/7 

z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad-Odrą 82), położonej w Szczecinie w 
rejonie ulicy Duńskiej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 9/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej numerem działki 33/7 z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad-Odrą 82), 
położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Duńskiej. Uchwała Nr V/36/15 stanowi 
załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

11/15 – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 3" w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 11/15 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Niebuszewo 3" w Szczecinie. Uchwała Nr V/37/15 stanowi załącznik nr 39 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
12/15 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Żelechowa - Bogumińska" w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
G. Zielińska – zapytała o działkę PZ06 zwróciła uwagę, że wpisana została tu także 
zabudowa usługowa i zapytała jakiego rodzaju będą to usługi  
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
poinformowała, że teren dolny (4001.U) ma bardzo bogaty program usług, łącznie 
z usługami oświatowymi, handlowymi, kulturalnymi. 
 
A. Marchewka – zapytał, czy te działki należą do Miasta, a jeżeli tak, to czy po 
uchwaleniu planu teren ten będzie niezwłocznie wystawiony do przetargu 
nieograniczonego? 
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A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
wyjaśniła, że są to tylko i wyłącznie działki Gminy Miasto Szczecin. Przetargami 
zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ale niewątpliwie jako teren 
wolny będzie przedmiotem zbycia, oczywiście na ogólnych zasadach otwartego 
przetargu publicznego. 
 
M. Duklanowski - stwierdził, iż jest zaniepokojony proponowaną zmianą i dał temu 
wyraz na Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa. Przypomniał, że przed 2,5 roku 
składał zapytanie odnośnie ilości dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach 
uczęszczających do przedszkoli z poszczególnych osiedli. Radny poinformował, iż 
otrzymał pełną informację z Wydziału Oświaty w sprawie przedszkoli, które w 
danych osiedlach funkcjonują. Łączącą rzeczą była ankieta przeprowadzona na 1/3 
rodziców przedszkolaków, która pokazała, że prawie 3/4 rodziców decyduje się na 
pozostawienie dziecka w przedszkolu blisko miejsca zamieszkania, 1/5 blisko 
miejsca pracy, a pozostałe osoby zwracały uwagę na jakość oferowanych usług w 
ramach opieki przedszkolnej. I w tym kierunku został przygotowany plan 
zagospodarowania przestrzennego Żelechowa Ostrowska, w którym funkcja 
usługowa, w terenie elementarnym 4001, była dominująca ale nie typu: handel 
wielkopowierzchniowy, usługi uciążliwe w różnym stopniu tj. warsztaty 
samochodowe. Radny zwrócił uwagę, że w dzielnicy Żelechowa brakuje miejsc 
przedszkolnych. Dzisiaj decydując się na dalsze powiększenie powierzchni 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, miasto powoduje, że 
mieszkańcy tracą potencjalny komfort do mieszkania na tym terenie. Radny uznał, 
że jest w stanie zagłosować za przystąpieniem do tego planu, jednak oczekiwałby od 
Biura Planowania Przestrzennego co najmniej ponownego rozważenia i oparcia się 
o to co przed 10 dniami mówił Wiceminister Rozwoju Regionalnego, że 
przygotowywana dzisiaj ustawa o planowaniu przestrzennym będzie nakładała na 
gminy również obowiązek prowadzenia dodatkowych analiz demograficznych. Radny 
stwierdził, iż odnosi wrażenie, że dzisiaj kierujemy się rządzą zaspokojenia budżetu 
miasta wpływami. 
 
M.M. Herczyńska – zwróciła uwagę, że w pobliżu terenu, który jest przedmiotem 
dyskusji powstaje kilka osiedli. Bardzo blisko jest Osiedle Ostrowska Park. Droga, 
która miała by tu powstać wydaje się być drogą konieczną. Radna zapytała, 
dlaczego Miasto ma rezygnować z tej drogi?  
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta, 
posiłkując się slajdami, wskazała ulicę Ostrowską jako główną drogę w tym 
fragmencie osiedla. Zwróciła uwagę, że plan jest sporządzany zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, które 
w swojej procedurze mają zbieranie wniosków, analizę tych wniosków. 
Poinformowała, że odnośnie danych demograficznych BPPM jest w posiadaniu 
opracowania, z treścią którego zachęcała aby zapoznali się wszyscy radni. 
Zapewniła, że wszelkie wnioski, które dzisiaj padły i zostaną w formie pisemnej 
przedłożone w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta, będą uwzględnione 
w procedurze sporządzania niniejszego planu.  
 
M.M. Herczyńska – zwracając uwagę, że przedłożony projekt uchwały zakłada 
likwidację ulicy zapytała, czy Rada ma głosować ten projekt w takiej postaci?  
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
stwierdziła, że Rada powinna przyjąć projekt w przedłożonej treści, ponieważ droga  
o której mówi radna jest to jedynie sięgacz i niewątpliwie przy komponowaniu tej 
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przestrzeni w nowo sporządzanym planie rozważone zostanie jak powinno wyglądać 
dzielenie tego obszaru. 
 
M. Duklanowski - stwierdził, iż oczekuje jasnej deklaracji, niech ona znajdzie się 
choć w uzasadnieniu do uchwały, że BPPM będzie przedkładać funkcję oświatową 
nad pojawiające się wnioski odnośnie zabudowy wielorodzinnej.  
 
A. Marchewka – zgodził się z opinią wyrażoną przez radnego M. Duklanowskiego 
ponieważ deficyt miejsc chociażby w przedszkolach na tym osiedlu jest coraz 
bardziej dostrzegany. Park Ostrowska i duży kompleks bloków, który tam powstał 
stworzył potrzebę i popyt na miejsca, w których przedszkola byłyby budowane. 
Radny zwrócił uwagę, że od dłuższego czasu droga prowadząca od ul. Bogumińskiej, 
przy starym cmentarzu, od ulicy Ostrowskiej, jest w beznadziejnym stanie i de facto 
ta droga miałaby prowadzić również do terenu elementarnego objętego 
przedmiotowym projektem uchwały. Radny poinformował, iż wie, że był pomysł aby 
budujący tam inwestor wykonał także drogę i zapytał na jakim etapie znajduje się 
obecnie realizacja tego przedsięwzięcia? 
 
J. Posłuszny – stwierdził, iż ta zmiana nie wprowadza żadnych radykalnych zmian, 
a jedynie pewne rzeczy porządkuje. Droga nie jest likwidowana, tylko będzie 
budowana nowa obsługująca ten teren. Teren dzielimy na pół i w pierwszej z tych 
części wprowadzając zabudowę mieszkaniową, zachowując usługi w drugiej części 
terenu (P.Z. 4001), który zostanie przeznaczony na usługi oświatowe.  
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
wyjaśniła, że nie będzie w tym miejscu obowiązku realizowania drogi przez Gminę 
Miasto Szczecin. Natomiast na obszarze 3 hektarów trudno założyć, że nie będzie 
żadnych dróg. Będą to drogi wewnętrzne, które będą musiały spełniać parametry 
określone w warunkach technicznych. Można realizować zabudowę typu usługa, 
przedszkole lub żłobek. Obecnie jest to realizowane w różnej formie, regulują to 
ustawy, które dopuszczają w różny sposób zabezpieczanie tego typu funkcji. Pani 
dyrektor stwierdziła, że nie widzi przeszkód aby utrzymać to w planie.  
 
G. Zielińska – wyraziła obawę czy takie zapisy planu nie spowodują, że będą 
przychodzić mieszkańcy grzęznący w błocie bo deweloper też sobie odpuścił 
budowanie drogi. Radna uznała, że jej zdaniem powinna zostać w tym miejscu 
wybudowana droga publiczna aby stworzyć godne warunki do mieszkania. Radna 
jako przykład przytoczyła stan ul. Rybiego Potoku. 
 
A. Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
odnosząc się do pytania radnego A. Marchewki wyjaśniła, że planowanie 
przestrzenne pokazuje tylko obszary, w których mają być zrealizowane drogi. 
Kolejność realizacji dróg nie jest przedmiotem uchwalania planów.  
 
M. Przepiera – Dyrektor Biura Strategii poinformował, że w sprawie dokończenia 
ul. Ostrowskiej trwają obecnie rozmowy z inwestorem prywatnym, który wykonał 
Park Ostrowska, aby tą ulicę zrealizować. Obecnie obowiązujące porozumienie 
obejmuje wykonanie projektu budowlanego natomiast kwestia samej budowy nie 
była uregulowana. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 12/15 z autopoprawką 
 
za – 12  przeciw - 9  wstrzym. – 2 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - 
Bogumińska" w Szczecinie. Uchwała Nr V/38/15 stanowi załącznik nr 42 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
15/15 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a 
 
Projekt uchwały nr 15/15 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
P. Jania – zaproponował aby Prezydent Miasta omówił łącznie projekty uchwał o 
tematyce oświatowej. 
 
S. Biernat – Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji poinformowała, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o nr 15/15, 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 
20/15, 21/15, 30/15 i 31/15. 
 
Beata Misiak – Dyrektor Wydziału Oświaty w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
prezentacji projektów uchwał o numerach 15/15, 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 
20/15, 21/15 i 30/15. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 15/15 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. 
Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a. Uchwała Nr V/39/15 stanowi 
załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

16/15 – zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 i 
Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum 

Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 16/15 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 i Szkoły Policealnej Nr 2 
wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej 
i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6. Uchwała Nr V/40/15 stanowi załącznik 
nr 46 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

17/15 – zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum 
Handlowego i Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 

im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 17/15 
 
za – 19  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego i Szkoły 
Policealnej Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego 
w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1. Uchwała Nr V/41/15 stanowi załącznik nr 
48 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
18/15 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Nr 6  im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 18/15 
 
za – 21  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6  im. 
Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3. Uchwała Nr V/42/15 
stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

19/15 – zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, 

ul. Portowa 21 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 19/15 
 
za – 18  przeciw - 2  wstrzym. – 1 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład 
 Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21. Uchwała 
Nr V/43/15 stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
20/15 – zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Łączności w  Zespole 

Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 20/15 
 
za – 21  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Technikum Uzupełniającego Łączności w  Zespole Szkół Łączności 
w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30. Uchwała Nr V/44/15 stanowi załącznik nr 54 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
21/15 – zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w 

Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 21/15 
 
za – 20  przeciw - 3  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół 
Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19. Uchwała Nr V/45/15 stanowi 
załącznik nr 56 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

30/15 – wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w 
Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w 

Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. 
Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. 

Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum 
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego 
wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz 
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w 

Szczecinie 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 30/15 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia Sportowej 
Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia 
Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia 
Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład 
którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, 
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz 
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w 
Szczecinie. Uchwała Nr V/46/15 stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

31/15 – określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Beata Misiak – Dyrektor Wydziału Oświaty. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 
59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 31/15 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała Nr V/47/15 stanowi 
załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

14/15 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Anna Budnik – Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale 
Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 



 17

T. Hinc – odczytał wniosek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o uruchomienie 
chociaż jednej całodobowej apteki na Prawobrzeżu Szczecina, który jest zapisany w 
ścieżce do projektów uchwał (załącznik nr 26 do protokołu). 
 
A. Budnik - Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale 
Spraw Społecznych poinformowała, że Wydział wystąpił z pismem do 
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, ale jeszcze nie ma odpowiedzi. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – w związku z tym, że na Prawobrzeżu nie ma apteki całodobowej 
zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawcy do czasu 
uzyskania stanowiska Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
 
T. Hinc – zapytał czy nie podjęcie tej uchwały niesie za sobą jakieś skutki. 
 
A. Budnik - Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale 
Spraw Społecznych stwierdziła, że nie. 
 
M. M. Herczyńska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
stwierdziła, że nie można zmusić żadnego prywatnego właściciela do prowadzenia 
działalności 24-godzinnej i jednocześnie zaapelowała do Prezydenta aby lokale 
miejskie dzierżawić na preferencyjnych warunkach w zamian za całodobowe dyżury 
dla mieszkańców. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek formalny 
radnego Dzikowskiego o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawcy. 
 
za - 22  przeciw - 2  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

10/15 – pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Andrzej Grabiec – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt - zapytała czy droga, o której mowa jest na terenie miejskim czy 
prywatnym. 
 
Andrzej Grabiec – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska odpowiedział, że ta droga znajduje się na terenie miejskim. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 10/15 
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za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia części 
ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 
Uchwała Nr V/48/15 stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

13/15 – zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 13/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie. Uchwała Nr V/49/15 stanowi załącznik nr 65 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

22/15 – zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
T. Hinc - Sekretarz obrad poprosił o zabranie głosu pana Dariusza Godlewskiego 
mieszkańca ulicy Grzegorza z Sanoka i członka Rady Osiedla Pogodno. 
 
Dariusz Godlewski - wystąpienie stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
M. Duklanowski – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja dwukrotnie zajmowała 
się tą sprawą i uważa, że należy przyjąć projekt uchwały 22/15 i 4/15. 
 
W. Dzikowski – Przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
stwierdził, że cała procedura od samego początku budzi wiele wątpliwości. Radny 
zastanawia się czy ta sprawa nie nadaje się do badania prokuratorskiego. Uważa, że 
należy tą sprawę zbadać i publicznie wskazać błędy, które powstały w sposób 
zamierzony lub niezamierzony. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Jacyna-Witt - poinformowała, że będzie głosowała za podjęciem uchwały, ale 
uważa, że Komisja Rewizyjna nie wyjaśni tej sprawy gdyż nie posiada żadnych 
kompetencji odnośnie wiedzy budowlanej. Radna przypomniała Aleję Kwiatową, 
Centrum Żeglarskie i ścieżkę rowerową na Prawobrzeżu gdzie były olbrzymie 
nieprawidłowości, wielkie marnotrawienie środków publicznych, wykonywanie robót 
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niezgodnie z zaprojektowaną technologią przy akceptacji architektów. Kontrola NiK, 
Prokuratury, ABW nic nie dała. 
Radna uważa, że efekt podjęcia tej uchwały będzie żaden. 
 
W. Dzikowski – stwierdził, że nie jest tak, że Komisja Rewizyjna nic nie może. 
Komisja Rewizyjna może wystąpić o ekspertyzę czy opinię. Komisja ma również 
prawo wystąpienia do organów ścigania do Prokuratury włącznie. 
 
G. Zielińska – zapytała mecenasa czy uwagi Pana Godlewskiego mogą być 
wprowadzone do uchwały czy też mogą być załącznikiem do prac Komisji 
Rewizyjnej, żeby to gdzieś nie umknęło. 
 
T. Hinc - Sekretarz obrad poinformował, że przekazał te uwagi do protokołu z sesji i 
będą załącznikiem do uchwały. 
 
M. Stawarczyk - radca prawny stwierdził, że nie ma formalnych przeciwwskazań aby 
uwagi Pana Godlewskiego były załącznikiem do uchwały. Jeżeli miałyby być one 
załącznikiem do uchwały, to w uchwale należy dopisać, że są one załącznikiem. 
Zaproponował aby nie zmieniać uchwały i dołączyć uwagi do protokołu z sesji. 
 
H. Jerzyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zauważył, że trzymiesięczny termin 
kontroli jest właściwy do zbadania tej sprawy. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 22/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli. Uchwała Nr V/50/15 stanowi załącznik nr 68 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

3/15 – skargi na niezałatwienie w terminie wniosku skierowanego do 
Prezydenta Miasta 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 3/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
niezałatwienie w terminie wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta. Uchwała Nr 
V/51/15 stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
4/15 – skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w 

zakresie nieprawidłowości przy remoncie chodnika ulicy Grzegorza z Sanoka w 
Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 4/15 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi na działania 
Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w zakresie nieprawidłowości przy 
remoncie chodnika ulicy Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Uchwała Nr V/52/15 
stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

24/15 – rozpatrzenia ponownej skargi Pani Urszuli Szramkowskiej 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Anna Bartczak - Dyrektor 
Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 24/15 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia 
ponownej skargi Pani Urszuli Szramkowskiej. Uchwała Nr V/53/15 stanowi 
załącznik nr 74 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

25/15 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Anna Bartczak - Dyrektor Biura Rady Miasta odczytała projekt uchwały (załącznik 
nr 75 do protokołu). Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 76 do 
protokołu. 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad wycofał autopoprawkę do projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 25/15 
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za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych. Uchwała Nr V/54/15 stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

23/15 – skargi na działalność Prezydenta Miasta w zakresie dysponowania 
pomieszczeniem piwnicznym w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 158 oraz 

bezpodstawnego naliczania za nie opłat czynszowych 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał radny Władysław Dzikowski. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 23/15 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działalność Prezydenta Miasta w zakresie dysponowania pomieszczeniem 
piwnicznym w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 158 oraz bezpodstawnego 
naliczania za nie opłat czynszowych. Uchwała Nr V/55/15 stanowi załącznik nr 79 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

26/15 – wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 26/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich. Uchwała Nr V/56/15 stanowi 
załącznik nr 81 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
27/15 – delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 27/15 
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za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie delegowania radnych 
do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała Nr V/57/15 stanowi 
załącznik nr 83 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

28/15 – ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 28/15 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ilości 
Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina. Uchwała Nr V/58/15 stanowi załącznik nr 
85 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
32/15 – zmiany Ordynacji wyborczej do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 32/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Ordynacji 
wyborczej do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin. Uchwała Nr V/59/15 stanowi 
załącznik nr 87 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

33/15 – zarządzenia wyborów do rad osiedli 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 33/15 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów 
do rad osiedli. Uchwała Nr V/60/15 stanowi załącznik nr 89 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

34/15 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana 
Lewandowskiego) 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Piotr Jania – Przewodniczący 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 90 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
T. Turek - wystąpienie stanowi załącznik nr 91 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 34/15 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana Lewandowskiego). Uchwała Nr 
V/61/15 stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

29/15 – skargi na działania Prezydenta Miasta 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały Miasta dokonała Joanna Bródka – 
Przewodnicząca Komisji ds. Inicjatyw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 93 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 29/15 
 
za – 21  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działania Prezydenta Miasta. Uchwała Nr V/62/15 stanowi załącznik nr 94 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
35/15 – skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Marek Duklanowski – 
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 95 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 35/15 
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za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Uchwała Nr 
V/63/15 stanowi załącznik nr 96 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

36/15 – skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Marek Duklanowski – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 97 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 36/15 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta. Uchwała Nr V/64/15 stanowi 
załącznik nr 98 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
37/15 – skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Marek Duklanowski – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 99 do 
protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – zwrócił uwagę, że jest tworzony precedens, w którym każdy wniosek 
złożony i nie załatwiony pozytywnie przez służby miasta skończy się skargą. 
Zdaniem radnego nikt nie twierdzi, że wniosek nie jest zasadny. Zwrócił uwagę, że w 
uzasadnieniu do projektu uchwały w akapicie drugim słowa "przedłużenie kursu 
autobusu linii nr 80" należy zamienić na "przedłużenie linii autobusu nr 80". 
Zapytał radcę prawnego co to jest skarga, po co je Rada Miasta podejmuje i jakie 
ma skutki prawne? Radny uważa, że należy opracować mechanizm co jest skargą, a 
co nie. 
 
M. Duklanowski - przyjął jako autopoprawkę uwagę radnego Dzikowskiego. 
 
M. Stawarczyk – radca prawny stwierdził, że jedna skarga różni się od drugiej 
skargi. Są skargi kierowane bezpośrednio do Rady na działania Prezydenta Miasta i 
wtedy jest rozpatrywana skarga czyli pewne działanie, które ktoś uznał za 
nienależyte. Natomiast w tym wypadku to jest skarga na załatwienie wniosku, czy 
wniosek został załatwiony poprawnie. 
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Skarga w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczy skargi takiej, którą 
można złożyć jeśli już nie przysługują żadne inne środki prawne i tylko takie skargi 
są rozpatrywane. Są to skargi typu, że coś komuś "nie pasuje", uważa, że powinno 
zostać zrobione lepiej. Są one kierowane do Rady gdyż nie ma nikogo nad 
Prezydentem bądź kierownikiem jednostki, który mógłby tą skargę rozpatrzyć i 
ustawodawca uznał, że takie skargi powinny być kierowane do Rady. 
Skutków prawnych generalnie nie ma. Skutek jest taki, że Rada mówi, iż coś jest 
zasadne albo nie zasadne i jak to zostało wskazane. Można później posiłkować się 
takim uzasadnieniem bądź stwierdzić radni uznali, że coś jest dobre. Z tym nie 
można nic więcej zrobić w tym sensie żeby kierować jakiekolwiek powództwa, 
rozpoczynać postępowania administracyjne. Jeśli by ktoś próbował iść do służb to 
musiałby znaleźć inne postępowanie, jakiś czyn, któryby był karany. 
 
H. Jerzyk – zapytał czy byłoby możliwe, że w sytuacji kiedy Rada uzna skargę za 
uzasadnioną i będzie wiadomo kto jest winny, żeby było takie żądanie Rady, że 
będzie to odnotowane w aktach personalnych danego dyrektora czy kierownika. 
 
M. Stawarczyk – radca prawny stwierdził, że nie można zrobić wpisu do akt. Na 
podstawie takiej skargi można wszcząć postępowanie wobec pracownika, a na 
podstawie postępowania pracodawca mógłby upomnieć lub złożyć naganę. 
 
W. Dzikowski - chciałby aby skargi traktować poważnie. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 37/15 z autopoprawką 
 
za – 19  przeciw - 2  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Uchwała Nr 
V/65/15 stanowi załącznik nr 100 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. 

 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad przedłożył radnym "Sprawozdanie z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin" (załącznik nr 
101 do protokołu). 
 
Pytań i uwag nie było. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
T. Hinc - Sekretarz obrad poprosił o zabranie głosu Pana Tomasza Reszkiewicza w 
sprawie strzelnicy w Kijewie. 
 
Tomasz Reszkiewicz – w imieniu mieszkańców Kijewa w sprawie strzelnicy 
umiejscowionej w Parku Leśnym Dąbie Kijewo. W imieniu mieszkańców Kijewa 
podziękował radnym za zaangażowanie w sprawę i stwierdził, że jest to bardzo 
budujące, iż radni z różnych klubów ponad wszelkimi podziałami wykazali troskę o 
dobro mieszkańców. Zapytał czy prawdą jest, że strzelnica zakończy działalność z 
końcem miesiąca. Poprosił radnych o to aby uchwalić zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego mówiącą o tym, że nie będzie strzelnicy na tym 
terenie. 
 
T. Hinc - Sekretarz obrad poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego Dzieżyca. 
 
J. Dzieżyc - stwierdził, że Wydział Opłat naliczył mu opłaty. Nie ma nic przeciwko 
płaceniu opłat, ale opłaty płaci się za coś, od jakiejś powierzchni i mówi się od 
jakiego czasu. Mimo, że ileś czasu sprawą zajmuje się Wydział Opłat, tego mu nie 
powiedziano. Próbował interweniować u Pana Skarbnika, ale potraktowano go 
bezczelnie, bo na przykład nie wyznaczono spotkania na dzisiaj, ale dzień przed 
Pani z Wydziału Opłat skierowała sprawę do SKO, a na spotkaniu u Pana 
Skarbnika powiedziano, że nie będzie się go słuchać, wszystko jest już ustalone, jak 
chce to może sobie iść do SKO. Dlaczego bezczelność? Z Panem Skarbnikiem się 
umawia 5 do 10 dni wcześniej. Skoro tam się z nim umówiono, to powinno się ten 
jeden dzień poczekać i tą decyzję po wizycie u przełożonego Pani Dyrektor Opłat 
podjąć. Tego nie zrobiono. Próbował spotkać się z radnymi, ale akurat nie uchwycił. 
Mogło się tak zdarzyć. Rozmawiał z Wiceprzewodniczącym Panem Hincem. Próbował 
wpłynąć na Pana Przewodniczącego żeby poprosił Panią Dyrektor Opłat żeby 
doprecyzowała do tego SKO i żeby powiedziała co i kiedy robił i na jakiej 
powierzchni. Pani Dyrektor powiedziała, że na tym etapie nie będzie z nikim 
rozmawiać. W tej chwili Pan Dzieżyc odmówił pójścia do SKO z racji przekory 
ponieważ został bezczelnie potraktowany u Pana Skarbnika, nadal nie chce go 
przyjąć Pan Prezydent, który twierdzi, że to nie są jego kompetencje. To on się 
wypiął na SKO. Zapytał czy Rada Miasta jest w stanie zobligować Panią Dyrektor 
Wydziału Opłat do podania co robił, na jakiej powierzchni i od kiedy? To nie jest 
dużo. Tym bardziej, że praktycznie jeżeli chodzi o tą kwestionowaną działalność i 
sporny okres to działalność po dwudziestu latach w handlu stalą musi zrezygnować 
i założyć teraz nową. Założył ją w styczniu i pyta czy ma to płacić czy nie? 
 
A. Szałabawka - Przewodniczący obrad ma nadzieję, że ta sprawa zostanie 
rozpatrzona na komisjach. 
 
T. Hinc - Sekretarz obrad poinformował, że skarga wpłynęła w formie oficjalnego 
pisma i zostanie skierowana do Komisji. Jest protokół ze spotkania jego z Panem 
Dzieżycem, który jest podpisany przez Wiceprzewodniczącego, Pana Dzieżyca oraz 
Panią Dyrektor. Wiceprzewodniczący stwierdził że Pan Dzieżyc będzie mógł 
przedstawić sprawę na komisjach. 
 
Więcej wolnych wniosków i spraw wniesionych nie było. 
 



 27

 
Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad: 
 

10. Zamknięcie obrad. 
 
A. Szałabawka – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad V sesji 
został wyczerpany i oświadczył, że zamyka V zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Artur Szałabawka 
 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 
Edyta Sowińska 
 


