
 

 
 

Szczecin, dnia 04.04.2022 r. 

 

 

BRM-S.1431.8.2022.MA   

      

      

 

 

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej  

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w dniu 23 marca 2022 roku, uprzejmie informuję:  

 

1. Czy odbyła się zapowiadana na  22 marca sesja RM i czy na tej sesji zajmowano się zadaniem 

inwestycyjnym w postaci remontu ul. Smoczej? 

Sesja 22 marca odbyła się. Zadanie inwestycyjne nie było omawiane na sesji. 

 

2. Jaki był wynik głosowania w sprawie utrzymania /względnie usunięcia/ tego zadania 
inwestycyjnego w budżecie Miasta na najbliższy okres lub czy przewidziano w jakim roku 
budżetowym zadanie to będzie ujęte. Czy ostatecznie remont ul. Smoczej został usunięty z 
najbliższego budżetu? 

Nie było głosowania dotyczącego „utrzymania /względnie usunięcia/ tego zadania inwestycyjnego w 
budżecie Miasta”. Było głosowanie nad przyjęciem projektu numer 61/22 – w sprawie  zmian w budżecie 
Miasta Szczecin na 2022 rok. 

 

3. Kto imiennie głosował za usunięciem w/w zadania z budżetu a kto był za jego utrzymaniem 
/z podaniem przynależności partyjnej/ ? 

Odpowiedź j.w., wyniki głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Szczecin na 2022 rok, znajdują się  pod linkiem: 
http://bip.um.szczecin.pl/sesjerm/Kadencja_VIII_20220322.htm 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Rady Miasta 
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 20 089, fax +4891 42 26 949 
rada@um.szczecin.pl  

 
 



4. Czy przedstawiono radnym przed głosowaniem treść mojego maila z załącznikami z 12 
marca - o co wnioskowałem do pani Przewodniczącej RM, a jeśli nie to dlaczego uznano, że 
zadanie to nie jest warte bliższego naświetlenia radnym, w kontekście wieloletnich zabiegów, 
skarg i wniosków mieszkańców ? 

Pana mail został przekazany Pani Stefanii Biernat.  

 
 
Otrzymują: 
 
1. Adresat 
2. A/a 
 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin.   Z dniem 25 maja 2018 roku podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – zwane RODO. Szczegółowe informacje 

dot. Państwa praw i obowiązków informacyjnych dot. Administratora – Gminy Miasto Szczecin zamieszczone są na stronie BIP w zakładce 

„Ochrona danych osobowych/RODO”.   

 
 


