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Protokół  Nr  XLI/18
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  22  maja  2018  r.
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1)

Początek obrad w dniu 22 maja 2018 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 16.00

W dniu 22 maja 2018 r. w sesji uczestniczyło 31 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

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

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

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

stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

S. Biernat – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną XLI 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 31 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XLI zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin 
odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r:

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie:

za – 23 przeciw – 0 wstrzym. – 0
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W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu):

Wniosek Klubu radnych PO o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 124/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami 
komunikacji miejskiej

za - 16 przeciw - 0 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad XLI zwyczajnej sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w 

dniu 24 kwietnia 2018 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta na temat podwyżek płac dla pracowników.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 56/18 - określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto 
Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu 
Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej,

- 83/18 - ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

- 91/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje -
Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie,

- 109/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto 
nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- 110/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i 
ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,

- 111/18 - przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 
projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół 
podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitarnego,

- 112/18 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
- 113/18 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin,
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- 117/18 - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez 
zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza 
Zawadzkiego 75 w Szczecinie,

- 118/18 - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała 
Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 
3 Maja 4 w Szczecinie,

- 119/18 - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, 
wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego,

- 115/18 - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,

- 116/18 - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

- 114/18 - opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,

- 120/18 - wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia 
pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",

- 121/18 - zmieniający uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,

- 122/18 - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin,
- 123/18 - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu 

Miejskiego,
- 124/18 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2017 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin 

na lata 2017-2019.
9. Sprawozdanie z działalności:

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

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:

4. Informacja Prezydenta Miasta na temat podwyżek płac dla pracowników.

R. Słoka – Sekretarz Miasta przedstawił informację na temat podwyżek płac dla 
pracowników. Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

M. Kopeć – zapytał jakie są konsekwencje tego, że jeden związek nie podpisał 
porozumienia?

R. Słoka - Sekretarz Miasta stwierdził, że dla pracowników nie ma żadnych 
konsekwencji gdyż podwyżki zostały uruchomione.

Więcej pytań i uwag nie było.
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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 8 do protokołu.

W. Dąbrowski – zapytał kto wpadł na pomysł żeby zmienić reguły naboru wniosków 
do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na mieszkania i dlaczego ci ludzie 
stali pod ZBiLK-iem i czekali kiedy drzwi zostaną otwarte?

P. Bartnik – zgłoszone interpelacje stanowią załączniki nr 9 i 10 do protokołu.

W. Dorżynkiewicz – radny interpelował w sprawie m.in.:
- bałaganu w mieście np. wysypisko śmieci przy ul. Zielonogórskiej,
- reguł naboru wniosków do ZBiLK-u,
- proteście w Żydowcach i Kluczu dot. komunikacji w tej części miasta,
- umów zawieranych między Przedsiębiorstwem Eksploatacji Urządzeń 

Komunalnych a Miastem.

B. Baran – zgłoszone zapytania stanowią załączniki nr 11 i 12 do protokołu.

U. Pańka – radna interpelowała w sprawach:
- nieruchomości przy ul. Kusocińskiego,
- linii autobusowej nr 55,
- nieruchomości po byłym Hotelu Piast,
- wejścia do kawiarni "Pod Ptakami" od strony Jasnych Błoni.

M. Jacyna-Witt – radna interpelowała w sprawie Przedszkola na rogu ulic Monte 
Cassino i Niedziałkowskiego.

G. Zielińska – zgłoszone zapytanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

M. Duklanowski - radny interpelował w sprawie Placu Zamenhofa.

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad:

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

56/18 - określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto
Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu 

Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

S. Biernat – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Rozwoju, 
Promocji i Gospodarki Morskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

B. Baran – zwrócił uwagę na to co się dzieje na bulwarach. Zdaniem radnego należy 
dbać o to co przy nich cumuje.

M. Duklanowski – zauważył, że w projekcie uchwały brakuje Nabrzeża Celnego.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że Bulwar Gdyński zawiera w 
sobie Nabrzeże Celne.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 56/18

za – 23 przeciw - 1 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie 
z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej. 
Uchwała Nr XLI/1179/18 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

83/18 - ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Opinia Zastępcy Prezydenta 
Krzysztofa Soski w sprawie projektu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

W imieniu Klubów głos zabrali:

M. Kopeć – w imieniu klubu radnych PiS przypomniał, iż ta uchwała była 
procedowana na poprzedniej sesji i wątpliwości co do sposobu czy możliwości jej 
wykonania były zgłaszane także przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły 
one z jednej strony kwestii związanych z bezpieczeństwem po zmianie przepisów, 
dotyczyły także możliwości innego zapisania tego, w jaki sposób ta kwestia mogłaby 
być rozwiązana. Jeden z postulatów dotyczył zmniejszenia, czy ograniczenia terenu,
na którym by ten przepis obowiązywał. Druga kwestia dotyczyła poszerzenia tak aby 
objąć nim także ławki, czyli pewnego cywilizowania tego przepisu. Kolejna kwestia 
dotyczyła bezpieczeństwa, a w związku z tym procentowości spożywanego alkoholu -
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ograniczenie do 12% oraz czasowego ograniczenia obowiązywania. Radny 
zaproponował okres do końca października, to pozwoliłoby z jednej strony na 
podjęcie kolejnej uchwały w tej sprawie przez następną Radę Miasta, a z drugiej 
pozwoliłoby na analizę tego w jaki sposób by ona funkcjonowała. Te uwagi zostały 
przekazane Prezydentowi i ich przyjęcie poprawiłoby jakość tej uchwały 
i pozwoliłoby aby część radnych klubu PiS go poparła.  

M. Wilkocki – w imieniu klubu radnych Bezpartyjni radny powołał się na wypowiedź 
radnego Ł. Tyszlera z poprzedniej sesji: "Komisje zaopiniowały ten projekt uchwały 
negatywnie ale pomysł ogólnie jest dobry, dlatego radny zaapelował o zdjęcie tego 
projektu uchwały z dzisiejszego porządku obrad w celu jego dopracowania 
w porozumieniu i w konsensusie (...)". Radny zapytał gdzie jest ten konsensus? Nad 
uchwałami radni pracują na komisjach nie na konferencjach prasowych. Przez 
miesiąc czasu żadna z komisji nie zajęła sie tym tematem. Mamy tu absurd dwóch 
klubów. Z jednej strony mamy klub radnych PiS i Komisję ds. Bezpieczeństwa, 
która nie zajęła się tym tematem mimo deklaracji jakie padały na sesji. Z drugiej 
strony mamy Komisję ds. Zdrowia, która również nie zajęła się tematem. Z jednej 
strony mamy kandydata na Prezydenta Bartłomieja Sochańskiego, który mówi, że 
zrobi wszystko żeby można było pić alkohol na bulwarach. Z drugiej strony w klubie 
PO mamy Przemysława Słowika, który jest kandydatem na Wiceprezydenta i jest 
autorem inicjatywy obywatelskiej. Radny stwierdził, że jeżeli kluby składają tego 
typu deklaracje to mają szansę ich dzisiaj dotrzymać. Zawnioskował 
o przegłosowanie projektu uchwały. 

W dyskusji głos zabrali:

M. Jacyna-Witt – stwierdziła, że radni dali się "wpuścić w maliny" przez Prezydenta i 
klub radnych "Bezpartyjni". Mamy zaniedbane Centrum Miasta, 6 tys. mieszkań bez 
toalet, 200 mln zł zadłużenia mieszkań komunalnych, rozpadające się nowe szyny, 
tonącą Wyspę Grodzką i wiele innych bardzo ważnych problemów jak np. fakt że 
mogą nam odebrać dofinansowanie z Unii Europejskiej z tytułu 
niezagospodarowania obiektu w strefie ekonomicznej. Natomiast od dwóch miesięcy 
na komisjach, sesjach i w dyskusjach, w mediach nie zajmujemy się niczym innym 
tylko czy pić na bulwarach czy nie. Od dwóch lat młodzi ludzie co piątek i co sobota,
a także w inne dni piją alkohol na bulwarach, a radni bez przerwy o tym dyskutują. 
Przecież to jest śmieszne. Radna zaapelowała aby radni wreszcie wypowiedzieli się w 
głosowaniu czy są "za" czy "przeciw", a nie robili z tego tematu serialu brazylijskiego, 
bo jest to żenujące. 

B. Baran – stwierdził, że nie jest to błahy problem, jak przedstawia to radna 
M. Jacyna-Witt. Pijaństwo jest to problem narodowy  i jest to najprostsza droga do 
rozpijania kolejnych pokoleń. Trzeba pamiętać, że alkohol ma dwa aspekty: 
historyczny i ekonomiczny. Jesteśmy zaliczani do najbardziej rozpitych narodów 
Europy. Przed wojną Polacy i Finowie wiedli prym. Finowie sobie z tym poradzili my 
nadal nie. Byli rozpijani Polacy przez zaborców i byli rozpijani przez okupanta. 
Radny przytoczył cytat książki Kazimierza Moczarskiego pt. "Rozmowy z katem". Wg 
autora książki plan Hitlera polegał na tym, aby rozpić Polaków i zdegenerować 
naród w ciągu dwóch, trzech pokoleń. Polacy piją 12 litrów czystego alkoholu na 
osobę dorównując Rosjanom, Łotyszom i Ukraińcom. Radny przypomniał jak 
alkoholizowano naród w stanie wojennym dla zysku, bo zawsze budżet ratowano 
podwyższając ceny wódki. Z informacji Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wynika, że zyski uzyskane ze sprzedaży alkoholu 
czterokrotnie przekraczane są przez straty spowodowane wypadkami drogowymi. 
Polska ma najwyższy wskaźnik ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Wg
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PARPA kraju jest około 800.000 alkoholików i 5,5 mln ludzi nadużywających 
alkoholu. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakazuje i każdy organ samorządu 
ma obowiązek ograniczać dostęp do alkoholu. Wg WHO dostępność alkoholu 
powinna być taka: na 1000 mieszkańców jeden punkt sprzedaży alkoholu. U nas 
mamy 7, 8 sklepów na jednej ulicy. W kraju 273 osoby przypadają na jeden sklep 
i co bardzo ważne Województwo Zachodniopomorskie jest na pierwszym miejscu -
205 na jeden sklep ze sprzedażą alkoholu. Nasze województwo jest także pierwsze 
jeżeli chodzi o wskaźnik rozwodów, pierwsze jeżeli chodzi o urodzenia dzieci poza 
małżeńskich, najmniej ludzi uczęszczających ma msze św. i najniższe wyniki 
nauczania w szkołach. Czy nie widać tu zależności? Czy nie jest to związek 
przyczynowo-skutkowy? Radny poinformował że odbył długą rozmowę z Dyrektorem 
Morozem z Ośrodka Terapii Uzależnień, który uznał, że zgoda na picie na bulwarach 
jest to rozpijanie, a jeżeli już musimy się zgodzić na to, bo zbliża się kampania, to 
należy zgodzić się na spożycie piwa. Radny zaproponował aby Rada zgodziła się na 
spożywanie tylko i wyłącznie piwa do 6%. Radny uznał za fikcję ograniczenie do 
bulwaru Gdyńskiego, dlatego opowiedział się za objęciem uchwałą obszaru bulwaru 
Gdyńskiego i Starówki. Zaproponował także aby czas próbny trwał do końca 
października. Tam muszą być każdego dnia patrole i musi być to teren 
monitorowany i dobrze oświetlony. 

W. Dorżynkiewicz – zwracając się do dyrektora P. Adamczyka poinformował, że 
niedawno był we Florencji i tam bardzo ciekawie poradzono sobie ze sprzątaniem 
montując pojemniki na śmieci pod ziemią. W związku z przybyciem na salę sesyjną 
mieszkańców Żydowiec i Klucza zwrócił się o przesunięcie omawiania projektu 
uchwały nr 123/18 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg 
i Transportu Miejskiego.

M. Duklanowski – poinformował, że dyskusja o tym projekcie odbyła się w klubie 
radnych PiS. Podziękował za bardzo merytoryczne wystąpienie radnego B. Barana 
i zwrócił uwagę na zapis dotyczący wyznaczenia działki. Uznał sprawę za istotną, bo 
jest ona ważna dla pewnej grupy mieszkańców, dlatego uznał, że obszar opisany 
powinien być poszerzony do granicy działki.

P. Bartnik – wyraził zdziwienie że rozmawiając o kwestii picia alkoholu nie został do 
tej dyskusji zaproszony np. Dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień, miejskiej 
jednostki, która od wielu lat zajmuje się tym tematem. Zdecydowanie stwierdził, że 
nie jest przeciwko piciu alkoholu, ale to wszystko musi się odbywać w normalnych 
warunkach. Przecież tak naprawdę spór nie dotyczy prawa spożycia alkoholu na 
bulwarach, ale chodzi o prawo regulujące, że można ten alkohol kupić w sklepie 
i móc wypić go na bulwarach.  

D. Krystek – stwierdził, że Sojusz Lewicy Demokratycznej od samego początku 
popierał tą inicjatywę zarówno na Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej jak i na 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, w przeciwieństwie 
do radnych PO. Radny uznał, iż ubolewa nad tym że Platforma Obywatelska 
w Szczecinie ma inne poglądy niż w Poznaniu czy Warszawie. SLD popiera pomysł 
aby umożliwić młodym ludziom by mogli w sposób kulturalny wypić to symboliczne 
piwo na bulwarach po stronie Łasztowni. Zaapelował do radnych PO, aby również tą 
uchwałę poprali, ponieważ nie chciałby i nie chcieliby tego wyborcy PO, by koalicja 
PO i Nowoczesnej rozbiła się o flaszkę.  

M. M. Herczyńska – stwierdziła, że może się rozbić o flaszkę, bo temat jest bardzo 
ważny, a życie ludzkie jest najważniejsze. Uchwała zezwalająca na picie alkoholu na 
bulwarach została wprowadzona ze względów politycznych. Pozwalajmy pić
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młodzieży do woli w zamian za głosy wyborcze. Wstyd i skandal. Na Komisji 
ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej ten temat był omawiany dwa razy i opinia była 
negatywna. Nie można rozpijać młodzieży w miejscu publicznym, nad kanałem, 
w miejscu, które stanowi zagrożenie dla życia. Każdy człowiek, który w tym miejscu 
pod wpływem alkoholu wpadnie do wody, zachłyśnie się, złapie go skurcz i może się 
utopić. Dlatego nie możemy pozwolić na to aby stwarzać tego rodzaju zagrożenie. 
Każde młode życie jest dla nas ważne i musimy dbać o to aby zabezpieczyć to życie, 
aby młodych, niefrasobliwych, niedoświadczonych uczyć, ale nie pozwalając im pić 
w majestacie prawa. To jest brak odpowiedzialności. Państwa zgoda na tego rodzaju 
spożywanie alkoholu to po prostu głupota. Radna nie zgodziła się także z pomysłem 
aby był to czasowy test. Mamy testować ile osób się utopi?

Ł. Tyszler - jak widać atmosfera się podgrzała, bo i temat jest bardzo specyficzny. 
Z jednej strony można bagatelizować jedno piwko, drinka a jednocześnie wiemy, 
że alkohol w naszym kraju wywoływał, wywołuje i niestety jak pokazują wszystkie 
statystyki będzie powodował wiele dramatów. Jest to temat coraz bardziej 
nagłaśniany i to dobrze, że próbujemy się z tym mierzyć. Wiemy, że samorządy 
zajmują się tematem alkoholowym. Radny poinformował, że od ostatniej sesji 
bardzo często rozmawiał z wieloma osobami na temat tej propozycji. Radny 
stwierdził, że wniosek z tych rozmów ma taki, że chcąc nie chcąc jesteśmy narodem 
z bardzo specyficzną kulturą picia. Pijemy dużo i szybko, w towarzystwie, tempo 
zazwyczaj nadaje wodzirej. Okazja do wypicia jest zawsze. Mając tak bogatą kulturę 
picia i tak bardzo zakorzenioną nie możemy walczyć z tym, że ludzie chcą się napić. 
Jedno jest pewne powinniśmy się nad tą uchwałą pochylić, bo taka jest wola 
mieszkańców. Radny przyznał, że problematycznym, jest sprawdzenie napoju 
w butelce plastikowej, który jest koloru oranżady ile to ma procent. W związku 
z tym realnie należy stwierdzić, że można wskazać miejsca. Radny opowiedział się 
także za określeniem pewnej czasowości tego przedsięwzięcia, co faktycznie da 
radnym możliwość np. po trzech miesiącach odniesienia się do tematu.

M. Gadomska - stwierdziła, że oczywiście możemy dzisiaj głosować za tą uchwałą 
aby przypodobać się młodym ludziom, którzy chcą być wolni, napić się alkoholu na 
świeżym powietrzu i spędzić miło czas. Jednak jest to kwestia odpowiedzialności za 
tych młodych ludzi. Może się zdarzyć, że tego alkoholu wypiją za dużo. Kto będzie 
pilnował ilości i stężenia tego alkoholu? Na chwilę obecną jest to niemożliwe. Zdarzy 
się, że wpadną do wody w tym niebezpiecznym miejscu, bo na dzień dzisiejszy nie 
jest ono zabezpieczone. Radna uznała, że w duchu odpowiedzialności za tych, którzy 
być może nadużywają tego alkoholu i mogą sobie zrobić krzywdę, nie będzie 
głosowała za przyjęciem tej uchwały w takim kształcie. Jest na stronie Miasta taki 
raport z 2012 r. dotyczący konsumpcji substancji psychoaktywnych w szczególności 
narkotyków i alkoholu przez mieszkańców miasta. Jednym z uczestników tego 
badania są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Szczecin. 
W raporcie tym czytamy, że tylko 6% młodzieży zadeklarowało, że nigdy nie 
spożywało piwa. Wiek inicjacji spożywania piwa najczęściej przypada na 12-13 rok 
życia. W tej grupie wina i wódki nie spożywało 13%, ale pozostałe 69% przyznało się 
do spożywania wina i wódki w wieku 15 i 16 lat. Radna stwierdziła, że 
przedmiotowy raport zawiera wiele takich danych i warto się z nim zapoznać. 
Przypomniała, że co roku uchwalany jest budżet m.in. na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi w tym na działania związane z leczeniem alkoholików, z pomocą 
rodzinom, dzieciom. Teraz mamy podjąć decyzję o promocji i propagowaniu 
alkoholu nie tylko w miejscu publicznym, ale także w miejscu reprezentacyjnym dla 
Szczecina. Radna stwierdziła, że będąc nauczycielem i pedagogiem nie może i nie 
chce głosować za tą uchwała w takim kształcie, ponieważ uważa że byłoby to 
nieodpowiedzialne. 
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P. Bartnik - odnosząc się do wypowiedzi radnego D. Krystka stwierdził, że w swojej 
wypowiedzi reprezentował siebie, a nie klub radnych PO, dlatego nie wypowiadał się 
w imieniu klubu na samym początku dyskusji. W klubie zdania na ten temat są 
różne i pewnie w głosowaniu to będzie zauważone. 

R. Niburski - stwierdził, iż nie jest zwolennikiem nadmiernego spożywania alkoholu, 
ale wszystko jest dla ludzi jeżeli robi się to z rozwagą. Zwrócił uwagę, że uchwała 
przyjęta w Opolu zawiera ograniczenie czasowe, a także dopuszczalną procentowość 
12% alkoholu. Uchwała ta została już ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, Wojewoda tego nie zakwestionował i jest to obowiązujące 
prawo. Radny uznał, że takie same zasady mogłyby obowiązywać w Szczecinie. 
Poinformował, że niedługo zostanie otwarta strefa kibica przy Netto Arenie i tam 
również będzie dopuszczone spożywanie piwa. To samo dzieje się na stadionach 
piłkarskich gdzie można spożywać piwo. Odnosząc się do wypowiedzi radnej 
M. Gadomskiej w sprawie zachowań młodzieży uznał, że można je uznać za 
zachowania marginalne i nie uogólniałby tego mówieniem, że wszyscy będą skakać 
do wody po spożyciu piwa. Nie stosujmy odpowiedzialności zbiorowej. 

G. Zielińska - zaapelowała o składanie konkretnych wniosków do omawianego 
projektu lub podjęcie głosowania. Problem picia dla młodych ludzi jest ważny, ale 
dlaczego młodzi ludzie nie widzą innych ważnych problemów w mieście? 

B. Baran - poinformował, że prowadził mnóstwo badań nad uzależnieniami. 12 lat 
pracował w ośrodku z dziewczętami najbardziej zdemoralizowanymi. Proces 
uzależnienia rozpoczyna się od wczesnego dzieciństwa, od palenia papierosów, 
potem piwo, a potem już alkohol i narkotyki. Teraz pierwsze uzależnienie 
rozpoczyna się od I komunii, kiedy dzieci dostają w prezencie tablety. Wszyscy w 
dyskusji poważają, że na bulwarach i tak już wszyscy piją. Parę dni temu Prezydent 
P. Krzystek mówił, że był na bulwarze Piastowskim i tam piją. Od paru miesięcy 
ludzie piją na bulwarach, służby miejskie nie reagują, bo wiedzą, że radni 
prezydenta przygotowują projekt uchwały. Najgorsza demoralizacja jest wtedy gdy 
jest jakiś zakaz i jego się nie egzekwuje. Demoralizuje się już teraz młodych 
mieszkańców. Jak utopi się tam młody człowiek to przyjdą do nas, że radni na to 
pozwolili. 

Igor Podeszwik - Inicjatywa Nowy Szczecin stwierdził, że chce zabrać głos jako jeden 
z inicjatorów obywatelskiego projektu uchwały w sprawie utworzenia strefy 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Uznał, że przysłuchując 
sie prowadzonej dyskusji jest nieco zażenowany przytaczaną argumentacją. Radny 
P. Bartnik w Radiu Szczecin mówił np. że w Poznaniu mieszkańcy boją się wejść na 
rynek z powodu alkoholu, tutaj opowiada niestworzone rzeczy o bulwarach. Pan 
Podeszwik uznał, iż jest przekonany, że radny wieczorem na tych bulwarach nigdy 
nie był i nie wie jak to wygląda. Odnosząc się do wypowiedzi radnego B. Barana 
uznał to za spłycanie problemu alkoholizmu, bo to czy ta strefa będzie czy nie, 
problem alkoholizmu ani nie zostanie zmniejszony ani zwiększony. Jest to bardzo 
poważny problem społeczny nad którym należy debatować w sposób poważny, a nie 
poprzez stosowanie argumentacji, że jak utworzymy taką strefę, to nagle problem 
alkoholizmu się zwiększy, bo to tak nie działa. Pan Podeszwik przypomniał, 
że w 2012 r. była uchwała Rady Miasta, która zwiększała liczbę punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych wysokoprocentowych i radny głosował za jej podjęciem. 
Dzisiaj radny podnosi odmienną argumentację, co świadczy o niekonsekwencji. 
Pan Podeszwik przywołał sytuację, w której osoby wskakiwały na bulwarach do 
wody i działo się to pod okiem kamery monitoringu, a reakcji ze strony służb nie 
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było. Dlaczego nie domagamy się żeby policja w takich sytuacjach reagowała 
i karała mandatami za agresywne i niebezpieczne zachowania? Pan Podeszwik 
zgodził się ze zgłoszoną propozycją dotyczącą ograniczenia procentowości 
spożywanego alkoholu na bulwarach. Analizował to pod kątem prawnym i wykładni 
prawa. Skoro ustawodawca zakazał spożywania wszystkich napojów alkoholowych i 
zezwolił na wprowadzenie odstępstwa, to tym bardziej można wprowadzić 
odstępstwo dotyczące alkoholi o mniejszej zawartości alkoholu. Powołując się na 
orzeczenie Sądu Administracyjnego stwierdził, że w przypadku delegacji ustawowej 
stosowanie takiej argumentacji z większego na mniejsze jest niedopuszczalne, 
trzeba literalnie patrzeć na treść przepisu. Napój alkoholowy jest definiowany w 
ustawie. Pan Podeszwik uznał za złe rozwiązanie dopuszczenie tymczasowości, 
ponieważ Miasto może w każdej chwili taką uchwałę w razie konieczności uchylić. 

P. Bartnik - uznał, iż gratuluje Panu Podeszwikowi wiary w to, że reprezentuje 
mieszkańców. Radny stwierdził, że mimo tego, że jest radnym od ponad 20 lat, aż 
takiej wiary nie ma do końca, bo jest tylko reprezentantem 2000 ludzi, którzy na 
niego zagłosowali. 

B. Baran - poprosił o opinię radcę prawnego, co do ograniczeń procentowych 
i czasowych. 

J. Martyniuk - radca prawny stwierdziła, że nie została zgłoszona autopoprawka co 
do określenia procentowości alkoholu ani co do ograniczenia czasowego, w związku 
z tym nie ma takiego przedmiotu dyskusji. W chwili obecnej nie ma żadnego 
orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które rozstrzygałoby kwestie 
treści uchwały przedstawione przez Pana Podeszwika. Na chwilę obecną możliwe 
jest ograniczanie co do czasu, co do wartości procentowej alkoholu oraz miejsca. 

Przewodnicząca obrad ogłosiła 15 minut przerwy.

Po przerwie:

Przewodnicząca poinformowała o zgłoszeniu drugiej autopoprawki do projektu 
uchwały nr 83/18, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Treść autopoprawki 
omówił radny M. Wilkocki.

G. Zielińska - zgłosiła wniosek aby autopoprawka została przedstawiona radnym na 
piśmie. 

Przewodnicząca obrad na wniosek klubu radnych Bezpartyjni ogłosiła 5 minut 
przerwy.

Po przerwie:

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 83/18 z dwiema autopoprawkami 

za – 13 przeciw - 10 wstrzym. – 5

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na 
terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych. Uchwała Nr XLI/1180/18 stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

123/18 - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Jakub Olszewski - reprezentujący inicjatywę społeczną żądającą lepszego 
transportu dla Prawobrzeża. Jest to inicjatywa dwóch południowych osiedli 
Żydowce-Klucz i Podjuchy łącznie ponad 11 tys. mieszkańców. Walka mieszkańców 
o to co zostało niesłusznie zabrane trwa już kilka miesięcy. Radni na pewno słyszeli 
o blokadzie mieszkańców w Żydowcach przy Wiskordzie. Zabranie mieszkańcom 
autobusu linii 55 spowodowało następujące komplikacje: niedostosowanie węzła 
przesiadkowego Jaśminowa ZUS dla potrzeb osób najsłabszych czyli 
niepełnosprawnych, starszych poruszających się o kulach i oczywiście matek 
z dziećmi. Ponadto bardzo wydłużył się czas dojazdu z pracy do domu i z domu do 
pracy, ludzie zamiast spędzać czas z rodzinami spędzają czas w autobusach. Podróż 
potrafi trwać godzinę z Podjuch do Klucza. Na profilu Facebooka "Żądamy lepszego 
transportu dla Prawobrzeża" mieszkańcy regularnie przesyłają filmiki, zdjęcia, opisy 
sytuacji gdzie skargom nie ma końca. Mieszkańcy obecnie mają do czynienia 
z dwom autobusami nie z trzema i wbrew temu co twierdzi ZDiTM, mieszkańcy 
mówią że nie mogą się "upchać" w dwóch autobusach. Pan Olszewski zapewnił, że 
protest mieszkańców będzie trwał aż do skutku. 

B. Baran – zgłosił wniosek o reasumpcję ostatniego głosowania ponieważ, 
w wydruku z głosowania nad projektem uchwały nie odnalazł swojego głosowania. 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o reasumpcję ostatniego 
głosowania

za – 23 przeciw - 4 wstrzym. – 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek o reasumpcję został przyjęty.

Przewodnicząca obrad zarządziła ponowne głosowanie nad projektem uchwały 
nr 83/18 z dwiema autopoprawkami 

za – 11 przeciw - 10 wstrzym. – 6

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na 
terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych. Uchwała Nr XLI/1180/18 stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały nr 123/18

W imieniu Klubów głos zabrali:

P. Bartnik – w imieniu klubu radnych PO zwrócił uwagę, że jak tylko mieszkaniec 
Miasta zabrał głos Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za transport 
M. Pawlicki natychmiast opuścił salę. Radny stwierdził, że każde miasto, gmina ma 
kilka zadań do spełnienia i jednym z nich jest transport publiczny. W tak dużym 
mieście jak Szczecin transport publiczny jest jedną z kluczowych odpowiedzialności 
i oczywistym jest że Miasto Szczecin jest miastem rozległym i ta gęstość zaludnienia 
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nie jest jednolita. Dlatego też transport powinien docierać wszędzie, również tam 
gdzie dociera nieco mniej pasażerów. Obowiązkiem budżetu Miasta jest płacenie za 
ten transport w taki sposób, żeby wszyscy mieszkańcy byli jednakowo traktowani. 
Klub radnych PO uważa, że mieszkańcy mają prawo domagać się i słusznie, 
przywrócenia takiego transportu aby mieszkańcy mogli normalnie dojeżdżać do 
centrum miasta i do innych części Prawobrzeża. Nie może być tak, że w Szczecinie 
są jacyś wykluczeni obywatele Miasta, którzy zostali wykluczeni tylko dlatego, że 
mieszkają "daleko od szosy". Zapewnił, że radni PO będą czuwali nad tym aby 
Prezydent pochylił się nad problemem zgłaszanym przez mieszkańców. 

W dyskusji głos zabrali:

W. Dzikowski - stwierdził, że jako radny Prawobrzeża interesuje się siecią 
autobusową i zmianą która nastąpiła. Poinformował, że dochodziło do spotkań na 
różnego rodzaju debatach i prezentacjach, jeszcze nim szybki tramwaj pojechał na 
Prawobrzeże. Wskazywane były pewne uchybienia w tym zmiana kursowania 
autobusu linii 55, który nie jedzie teraz do Basenu Górniczego. Jak się okazało 
przystanek przy ul. Jaśminowej nie jest ani ergonomiczny, ani wygodny, ani 
dostępny, a wręcz niebezpieczny. Radny zapewnił, że w czerwcu będzie pilnował 
tego aby po zakończeniu roku szkolnego doszło do rozmów na temat tej nowej 
zaproponowanej więźby. 

M. Duklanowski - zwrócił uwagę, że w kompetencjach Rady nie jest ustalanie siatki 
połączeń. Jest kilka spostrzeżeń przedstawionych przez mieszkańców. Autobus 
który dzisiaj obsługuje Podjuchy, Żydowce i Klucz jest autobusem, który jedzie 
jeszcze przez całe Dąbie. Być może bardziej zasadnym będzie połączenie jednym 
autobusem przystanek: Jaśminowa ZUS, traktowany jako to miejsce przesiadkowe 
z Dąbie Osiedle, a w drugą stronę być może drugą linią. Jako Przewodniczący 
Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska obiecał, że 
radni tym tematem się zajmą u progu lata. 

W. Dorżynkiewicz – przypomniał, że w styczniu 2017 r. napisał pierwszą 
interpelację na temat tego, żeby Miasto jak najszybciej przygotowało koncepcję 
nowej siatki połączeń autobusowych na Prawobrzeżu, bo wiadomo było, że 
niebawem ruszy pętla autobusowa. Później składał kolejne zapytania w tej sprawie. 
Tak jak przypuszczał tak się stało, że na wariata zostanie wprowadzona nowa siatka 
połączeń, bez konsultacji z mieszkańcami i przez to będą protesty. Radny 
przypomniał o protestach mieszkańców osiedli Załom-Kasztanowe, Majowe. 
Stwierdził, iż skargę należy uznać za zasadną ponieważ komunikacja na 
Prawobrzeżu, wprowadzona przez Prezydenta M. Pawlickiego i Dyrektora ZDiTM 
R. Tumilewicza znacznie się pogorszyła. Jest to fakt, jest to opinia wielu 
mieszkańców. Radny zasugerował, że dokonanie nawet kosmetycznych zmian, 
mogło by znacznie podnieść jakość podróżowania po Prawobrzeżu. Wystarczyłoby 
wydłużyć trasę linii 61, posłuchać mieszkańców w kontekście wydłużenia linii 66, 
nie likwidować linii 55. Radny stwierdził, iż w pełni popiera protest mieszkańców.

M. Duklanowski – stwierdził, iż bulwersują go słowa radnego W. Dorżynkiewicza 
kiedy mówi, że coś zrobiono "na wariata". Konsultacje były przeprowadzane 
bezpośrednio z mieszkańcami w radach osiedli, zapraszani byli na komisje, których 
posiedzenia są otwarte dla mieszkańców. Również swoje sugestie składali radni, co 
też robił radny W. Dorżynkiewicz. Być może ZDiTM powinien bić się w piersi, bo 
brakuje realnych badań co do tego skąd dokąd pasażerowie podróżują. Ta 
informacja powinna być uaktualniana i ZDiTM powinien przedstawiać pewne 
rozwiązania oparte o te informacje, które z tych badań będą wynikały. Radny nie 
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zgodził się z twierdzeniem, że przed wprowadzeniem można powiedzieć, że na 100% 
zrobiono dobrze. Robi się wiele rzeczy tymczasowo. Trudno wnioskować i wyrokować 
po jednym dniu, że coś jest złe. Jeżeli są oczekiwania społeczne należy je 
rozpatrywać i się do nich odnosić. 

W. Dorżynkiewicz - przyznał, ze spotkania z mieszkańcami były robione, pytanie 
tylko czy uwagi zgłaszane przez mieszkańców zostały wzięte pod uwagę. 

R. Tumielewicz - Dyrektor ZDiTM zwrócił uwagę, że możliwości komunikacyjne jest 
to zawsze wypadkowa między możliwościami finansowymi, a tym co byśmy chcieli. 
Tu na dobrą sprawę też można powiedzieć, że najlepiej żeby autobus jeździł co 5 
minut bez względu na to ilu pasażerów będzie zabierał. Oczywiście ZDiTM ma 
przygotowaną propozycję i prowadzi rozmowy z innymi podmiotami żeby zbytnio nie 
nadwyrężać budżetu Miasta. Na tej trasie jeździ też autobus PKS pomiędzy 
Dworcem Głównym w Szczecinie a Gryfinem. Trwają rozmowy aby zatrzymywał się 
na wszystkich miejskich przystankach aby mieszkańcy mieli także bezpośredni 
dojazd do Centrum, bez tych uciążliwych przesiadek. Dyrektor wyraził nadzieję, że 
do wakacji uda się ten temat dopiąć.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 123/18

za – 20 przeciw - 2 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Uchwała 
Nr XLI/1181/18 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

91/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
A. Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. Autopoprawki do projektu uchwały 
stanowią załączniki nr 25 i 26 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa oraz Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej 
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie (bez autopoprawek).

W dyskusji głos zabrali:

G. Zielińska - zapytała czy przez wprowadzone autopoprawki plan nie wymaga 
ponownego wyłożenia.

A. Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
odpowiedziała, że nie wymaga.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 91/18 z autopoprawkami
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za – 19 przeciw - 1 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XLI/1182/18 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

109/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

S. Biernat - 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 109/18

za – 24 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 XLI/1183/18 stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

110/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, 

określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów oraz zasad taryfowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 110/18

za – 21 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych. 
Uchwała Nr XLI/1184/18 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

111/18 - przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 
projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół 

podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

M. Duklanowski – poprosił o przedstawienie jaka stawka będzie proponowana 
gminom ościennym?

R. Tumielewicz - Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego stwierdził, że 
ustalając stawkę opierali się na najtańszym rozwiązaniu, które jest dzisiaj możliwe 
w oparciu o stawkę biletów okresowych. Gminy przystępując do tego programu lub 
nie decydują się na przewozy wszystkimi liniami: dziennymi, nocnymi i 
pospiesznymi. Aktualnie trwają rozmowy na temat wysokości stawki jaką gminy są 
w stanie podjąć. Ostateczną decyzję podejmą radni w formie uchwały.

M. Jacyna-Witt - zapytała jakie propozycje zostały składane przez gminy, których 
dotyczyłaby ta uchwała?

R. Tumielewicz - Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na chwilę obecną
propozycje były przekazane poprzez media. W następnym tygodniu odbędą się 
spotkania z przedstawicielami ościennych gmin, które otrzymały projekt 
porozumienia. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych propozycji stawek.

M. Duklanowski - poprosił aby ten bilet był atrakcyjny dla gmin ościennych.

Ł. Tyszler - również uważa, że ta propozycja musi być atrakcyjna, bo inaczej gminy 
ościenne nie przystąpią do programu.

W. Dąbrowski - poparł stanowisko radnego Duklanowskiego.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 111/18

za – 25 przeciw - 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień 
do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących 
na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Uchwała Nr 
XLI/1185/18 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

112/18 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 112/18

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Uchwała Nr XLI/1186/18 stanowi 
załącznik nr 35 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

113/18 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 113/18

za – 25 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na 
terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XLI/1187/18 stanowi załącznik nr 37
do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

117/18 - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę 

adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 
75 w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

U. Pańka - zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały i jeszcze raz 
pochylenie się nad nim. Chciałaby aby Prezydent rozwiązał problem geodezyjny, 
dotyczący adresu szkoły.
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L. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty nie wie czy jest możliwa zmiana w tej chwili 
ponieważ zgodnie z prawem oświatowym każda zmiana, która ingeruje w 
jakikolwiek element aktu założycielskiego szkoły wymaga dwuetapowego procesu 
procedowania. Musi być uchwała intencyjna. Następnie musi być powiadomienie 
wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły i musi być pozytywna 
opinia kuratora. Rada Miasta 27 lutego podjęła, dokładnie w takim kształcie, 
uchwałę zamiarową. W takim kształcie ta uchwała została przesłana do wszystkich 
rodziców tej szkoły i również w takim kształcie została przesłana do Kuratorium 
Oświaty i uzyskała pozytywną opinię Kuratora Oświaty. W tej chwili projekt 
właściwej uchwały musi być identyczny jak projekt uchwały zamiarowej, nie można 
przygotować innego projektu.

U. Pańka - radna stwierdziła, że po przyjęciu tej uchwały klub radnych PO
rozmawiał z Prezydentem Miasta i miała być wprowadzona korekta.

U. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty stwierdziła, że tam były dwie szkoły, które 
miały z dwóch stron wejście, a w tej chwili budynek należy do jednej szkoły i wejście 
jest od ulicy Zawadzkiego. W tej chwili nie można zmienić tej uchwały. Jeżeli nie 
zostanie ona podjęta, to można do tematu powrócić dopiero za rok i od nowa przejść 
całą procedurę. Poinformowała również, że jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta to
również nie będzie mogła być podjęta uchwała o sieci szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, do której te zmiany muszą być wprowadzone i w związku z tym nie 
będzie korekty sieci szkół, a dla uczniów i rodziców to jest kwestia rejonów.

J. Posłuszny - radny zastanawia się czy nie można wycofać tego projektu uchwały i 
szkoła funkcjonowałaby na starym adresie.

U. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty stwierdziła, że tak, ale wówczas będzie ona 
funkcjonowała bez trwałego zarządu ponieważ nie można nadać trwałego zarządu 
do adresu, który jest niezgodny z wykazami geodezyjnymi.

J. Posłuszny - uważa, że nic się nie stanie jeżeli szkoła będzie przez rok 
funkcjonowała bez trwałego zarządu, a w tym czasie należałoby wprowadzić zmiany 
geodezyjne i zachować stary adres.

U. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty odpowiedziała, że nie zna się na zmianach 
geodezyjnych i nie wie jakie są procedury z tym związane. Natomiast brak zarządu 
trwałego jest dużym kłopotem dla dyrektora, bo on praktycznie nie dysponuje 
budynkiem i ma problemy żeby wynająć pomieszczenia czy boiska.

U. Pańka - ponowiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do 
projektodawcy.

U. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty stwierdziła, że jeżeli projekt uchwały zostanie 
odesłany, to i tak nie będzie można jej zmienić.

M. Duklanowski - stwierdził, że jeżeli w Geoportalu kliknie na tą szkołę, to 
wyświetla się adres ul. Krzysztofa Marlicza.

U. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty powtórzyła, że jeżeli projekt uchwały zostanie 
odesłany, to i tak nie będzie można jej zmienić.

U. Pańka - ustalając imię tej ulicy radni chcieli żeby ta szkoła mieściła się właśnie 
przy niej.
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Ł. Tyszler - uważa, że jednak należałoby jeszcze raz przygotować ten projekt 
uchwały i zadeklarował swoją pomoc jako radny.

J. Martyniuk-Placha - radca prawny poinformowała, że może radna złożyć wniosek 
o odesłanie projektu uchwały, ale nie zmieni to faktu, że Wydział Oświaty jest 
związany opinią Kuratora, który zaopiniował uchwałę intencyjną. Chcąc zmienić ten 
projekt należy rozpocząć całą procedurę od początku.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek radnej Pańki 
o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawcy

za-7 przeciw - 16 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowanie wniosek nie został przyjęty.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 117/18

za – 19 przeciw - 5 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie 
przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby 
z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie. 
Uchwała Nr XLI/1188/18 stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

118/18 - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 
im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby 

z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

S. Biernat - 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 118/18

za – 24 przeciw - 0 wstrzym. –1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie 
przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika 
w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 
w Szczecinie. Uchwała Nr XLI/1189/18 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

119/18 - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, 
wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

S. Biernat - 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 119/18

za – 27 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia 
ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie 
szkole numeru porządkowego. Uchwała Nr XLI/1190/18 stanowi załącznik nr 43 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

115/18 - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

S. Biernat - 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 115/18

za – 21 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie projektu 
zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. Uchwała Nr XLI/1191/18 stanowi załącznik nr 
45 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

116/18 - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
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S. Biernat - 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 116/18

za – 22 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie projektu 
zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. Uchwała Nr XLI/1192/18 stanowi załącznik nr 47 do 
protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

114/18 - opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Lidia Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 48
do protokołu.

S. Biernat - 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 114/18

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 2

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie opłat za 
świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego. Uchwała Nr XLI/1193/18 stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

120/18 - wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia 
pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała
Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

M. Jacyna-Witt - zapytała ile rocznie wynosi bon?
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B. Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych maksymalnie w tym roku 
osoba może dostać 2 tysiące złotych czyli tysiąc złotych na kwartał.

M. Jacyna-Witt - stwierdziła, że dramatyczna jest sytuacja rodzin, w których jest 
osoba chora na Alzheimera. Miasto zawaliło budowę ośrodków dla tych osób. 
Uważa, że proponowany bon jest zwyczajnym gestem, ale nie rozwiązaniem 
problemu. To jest problem pogłębiający się.

U. Pańka - zapytała czy w przyszłorocznym budżecie będą zagwarantowane 
pieniądze nie mniejsze niż te w tym roku, czy może zaistnieć sytuacja, że po dwóch 
kwartałach w przyszłym roku nie będzie takiego bonu? Jakie plany ma miasto w 
związku ze starszymi ludźmi chorymi nie tylko na Alzheimera? Jakie Prezydent 
widzi rozwiązania oprócz bonu.

K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przypomniał, że dom przy ul. Strzałowskiej 
zaplanowany był do realizacji ze środków europejskich. Aplikacje niestety nie 
znalazły odzwierciedlenia w wynikach konkursów w związku z czym nie było 
zapewnionego finansowania na te działania co nie zmienia faktu, że Miasto podjęło 
konkretne kroki aby taką liczbę miejsc, która była planowana przy ulicy 
Strzałowskiej zapewnić w innych rozwiązaniach. To rozwiązanie nastąpiło i jest 
realizowane w tej chwili przez Dom Kombatanta. Jest tam wydzielona cała strefa dla 
chorych na Alzheimera. Należy pamiętać jednak, że opieka całodobowa czasem jest 
niezbędna i jest konieczna, ale bardzo często też rozwiązaniem jest po prostu 
wsparcie rodziny w miejscu zamieszkania chorego. Szczecin jest innowacyjną 
gminą. Nikt tego w Polsce nie robi. Szczecin jako pierwszy podejmuje tego typu 
wyzwanie. Chcą zobaczyć jakie jest realne zapotrzebowanie ze strony tychże rodzin, 
opiekunów osób chorych i względem tego będzie podejmowana decyzja jaki kształt 
przybierze ten program w przyszłości. Miasto chce jego kontynuacji i na pewno będą 
zabezpieczone środki na poziomie niezbędnym do jego realizacji. Miasto prowadzi 
bardzo aktywną politykę prorodzinną i senioralną.

U. Pańka - jest zdziwiona samozachwytem Zastępcy Prezydenta i za wzór podała 
politykę prorodzinną prowadzoną przez miasto Poznań, Gdynię, Wrocław i Kraków.

M. Bagiński - zauważył, że Poznań wzorował się na Szczecinie.

M. Jacyna-Witt - uważa, że w Szczecinie powinny być budowane domy dla osób 
chorych na Alzheimera.

K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta uważa, że problem wymaga większej debaty.

B. Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych podkreśliła, że ten projekt 
dojrzewał od 2009 roku.

B. Baran - uważa, że przedstawiony projekt uchwały jest bardzo dobry.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 120/18

za – 23 przeciw - 1 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia 
na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75". Uchwała Nr XLI/1194/18 stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

121/18 - zmieniający uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 121/18 z autopoprawką

za – 25 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. 
Uchwała Nr XLI/1195/18 stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

122/18 - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 122/18

za – 19 przeciw - 3 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działanie Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLI/1196/18 stanowi załącznik 
nr 56 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

124/18 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 124/18

za – 18 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Uchwała Nr XLI/1197/18 stanowi 
załącznik nr 58 do protokołu.
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Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad:

7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2017 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2017 r. stanowi 
załącznik nr 59 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad:

8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny Gminy MIasto 
Szczecin na lata 2017-2019.

Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny Gminy MIasto Szczecin na 
lata 2017-2019 stanowi załącznik nr 60 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad:

9. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin – informacja 
stanowi załącznik nr 61 do protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

- Prezydenta Miasta i jego zastępców – informacja stanowi załącznik nr 62 do 
protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad:

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie.

Przystąpiono do realizacji punktu11 porządku obrad:

11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

S. Biernat - Przewodnicząca  obrad odniosła się do informacji Przekazanej przez 
Zastępcę Prezydenta Miasta - Krzysztofa Soski odnośnie wczorajszego otwarcia 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej. 
Przypomniała, że Komisja Zdrowia przez 3-4 lata pracowała nad tym tematem, 
głosowała nad przyznawaniem pieniędzy na ten cel, a na otwarcie nikt z Komisji nie 
został zaproszony. Zawnioskowała o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia 
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Komisji Zdrowia w DDPS przy ul. Młodzieży Polskiej aby zobaczyć jak wygląda 
ośrodek.

U. Pańka - zauważyła, że radni często nie są zapraszani na różne uroczystości.

Więcej wolnych wniosków i spraw wniesionych nie było.

Przystąpiono do realizacji punktu 12 porządku obrad:

12. Zamknięcie obrad.

S. Biernat - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad XLI sesji 
został wyczerpany i oświadczyła, że zamyka XLI zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin.

Przewodnicząca obrad

Stefania Biernat
Protokołowała:

Edyta Sowińska

Marta Klimek


