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Protokół  Nr  XXV/21 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  26  stycznia  2021  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 26 stycznia 2021 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 19.00 
 
 
W dniu 26 stycznia 2021 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Grażyna Zielińska 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
− Prezydent Miasta i jego zastępcy  
− Dyrektorzy Urzędu Miasta  
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała na kolejnej XXV zwyczajnej sesji 
Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, przedstawicieli 
Urzędu Miasta, mieszkańców miasta. 
Następnie Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdziła, że w sesji uczestniczy 30 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XXV zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących Skarbnika Miasta: 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

25/21 – odwołania Skarbnika Miasta Szczecin 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Prezydent Miasta – Piotr 
Krzystek. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta - Na początek chciałem bardzo serdecznie powitać 
naszych szanownych gości, Pana Marszałka Tomasza Grodzkiego, który jest tutaj 
dzisiaj, dziękujemy za obecność. Pan Profesor nim został Marszałkiem, jak Państwo 
doskonale wiecie, przez lata był radnym Miasta Szczecina, członkiem naszej 
wspólnoty samorządowej. Dziękujemy za to, że jest tutaj dzisiaj z nami. Bardzo 
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serdecznie witam również Pana Marszałka Olgierda Geblewicza, który też chciał być 
podczas tej uroczystości i też będzie miał wyróżnienie dla Pana Skarbnika 
Stanisława Lipińskiego. Możemy powiedzieć, że mamy dwóch marszałków tutaj, 
cieszymy się, że Panowie jesteście z nami podczas tej podniosłej dla nas wszystkich 
uroczystości. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, rozpoczynamy tą sesję od 
odwołania Pana Skarbnika Stanisława Lipińskiego. Czynimy to oczywiście z żalem, 
ale dla każdego przychodzi taki moment, gdzie kończy się pewien etap życia. Pan 
Skarbnik był z nami w Urzędzie od 2004 roku, a więc 17 lat trzymał pieczę nad 
finansami Szczecina. My często na sesjach Rady Miasta rozmawiamy 
o inwestycjach, o projektach, o różnych zadaniach, które realizujemy dla naszej 
wspólnoty, dla mieszkańców Szczecina. To wszystko zawsze jest możliwe, jeżeli 
znajdujemy na to odpowiednie zabezpieczenie finansowe i oto dbają służby 
finansowe Miasta, pod nadzorem właśnie Skarbnika. Pan Stanisław Lipiński przez 
lata swoją funkcję wypełniał wzorowo. Dzięki temu nasze finanse zawsze były 
zdrowe. Dzięki temu mogliśmy myśleć o różnych poważnych projektach, które są 
realizowane, służą, czy będą jeszcze w przyszłości służyły mieszkańcom Szczecina. 
Pan Skarbnik ma tą umiejętność, że potrafił zbudować wspaniały zespół. Zespół 
fachowców, którzy zajmują się różnymi tematami, naprawdę w bardzo rozległej 
dziedzinie finansów. Chcę powiedzieć, że mamy tysiące rachunków bankowych, 
tysiące projektów, dziesiątki a właściwie setki instytucji, nad którymi od strony 
finansowej trzeba zapanować, i to się Panu Skarbnikowi przez lata naprawdę 
doskonale udawało. Zawsze dbał o to żeby rating Miasta był bardzo wysoki, żeby to 
pozwalało nam być wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, które 
wspierają rozwój Szczecina i pozwalają realizować naprawdę ambitne projekty. 
Dzięki tym możliwościom finansowym korzystamy ze środków unijnych i robimy 
rzeczy, które dla Miasta są ważne i których pewnie bez takiego zaangażowania 
finansowego nie udałoby się zrealizować. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym 
w tym miejscu podziękować Panu Skarbnikowi za te lata spędzone tutaj z nami. Pan 
Skarbnik przyszedł do nas z bankowości, więc miał bardzo bogate doświadczenie 
i to doświadczenie przeniósł właśnie na forum samorządu. Cieszymy się, że 
mogliśmy z Panem pracować, to była naprawdę dla mnie też ogromna przyjemność. 
Rozpoczynałem jako Wiceprezydent współpracę z Panem Skarbnikiem i przez te lata 
udało się nam zrobić naprawdę bardzo wiele. Panie Skarbniku bardzo serdecznie 
Panu dziękuję. Życzę Panu powodzenia w kolejnych wyzwaniach. Myślę, że one będą 
teraz już mniej związane z aktywnością zawodową, bardziej mam nadzieje 
z przyjemnościami różnymi, które Pan będzie mógł realizować, ze swoimi pasjami, 
pomysłami. Ma Pan jeszcze dużo energii, dużo możliwości, żeby z tego korzystać, 
więc tego Panu z całego serca życzymy. Jeszcze raz dziękujemy. No i liczymy, że 
z Pana doświadczenia będziemy jeszcze mogli jako Miasto korzystać. 
 
Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu - Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, 
koleżanki i koledzy radni, mieszkańcy Szczecina. Musicie mi uwierzyć, że nie ma jak 
w Szczecinie. To dla mnie zawsze jest radość jak mogę tu być, jak mogę się 
z Państwem przywitać. Szczecin to jest nasze ukochane miasto i nie ma co do tego 
żadnych wątpliwości. A okazja jest dzisiaj szczególna, bo specjalnie opóźniłem 
wyjazd do Warszawy, aby pożegnać kończącego karierę Skarbnika, owocną 
wspaniałą karierę Skarbnika Szczecina, swojego kolegę, przyjaciela Pana Stanisława 
Lipińskiego. Samorządowo jestem rówieśnikiem Pana Prezydenta Krzystka, bo 2006 
roku, ja zaczynałem jako radny, Prezydent jako Prezydent, chociaż był już tu 
wcześniej jako Wiceprezydent, ale już wtedy Skarbnik Lipiński tu był. Trzeba 
powiedzieć, że mimo, że się nie znaliśmy od początku wiedziałem, że finanse 
Szczecina są w dobrych rękach. Mało kto może o tym pamięta, ale dzięki decyzji 
Pana Prezydenta, Rady Miasta i Skarbnika, który znalazł na to pieniądze, Szczecin 
jako pierwszy przebadał masowo mieszkańców naszego miasta w kierunku 
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wczesnego wykrywania raka płuca, i dzięki temu uratowaliśmy kilkaset istnień 
ludzkich, wykrywając zupełnie bezobjawowe nowotwory płuc, które potem 
leczyliśmy, operowaliśmy, i ci ludzie do dzisiaj cieszą się dobrym zdrowiem. Ale to 
jest tylko jeden z wielu przykładów tego, jak konstruktywnie, jak twórczo 
podchodziły władze Szczecina, w tym Pan Skarbnik, do gospodarowania pieniędzmi 
Miasta. Państwo to pewnie wiecie, ale w Warszawie doświadczam wielu oznak, że 
Pan Skarbnik Lipiński, to nie jest tylko postać szczecińska, to jest postać w świecie 
finansjery, postać w świecie skarbników. Jest mi niezwykle miło słuchać pochwał 
na temat tego, że Szczecin jest stabilny, Szczecin ma dobry rating, Szczecin jest 
dobrze prowadzony pod względem finansowym, i to jest ogromna zasługa 
Stanisława Lipińskiego. Drogi Stasiu, chciałem w imieniu własnym jako radny, jako 
mieszkaniec tego miasta, jako Marszałek Senatu podziękować ci za tą wspaniałą 
pracę, którą robiłeś nie tylko w Urzędzie Miasta, ale i na wcześniejszych 
stanowiskach, życzyć Ci wszelkiej pomyślności dużo zdrowia, dużo radości na tym 
stypendium ZUS-u, które nas wszystkich pewnie czeka i życzyć ci, aby następny 
etap swojego życia był równie owocny, równie wspaniały, jak ten, który dzisiaj 
kończysz. Proszę przyjmij w imieniu całego Senatu list gratulacyjny i skromny 
upominek jako wyraz naszego uznania dla Twojej doskonałej, dobrej dla Miasta, 
dobrej dla naszego regionu działalności. Może nas dzielić wiele rzeczy, ale miłość do 
Szczecina nas łączy zawsze i tak niech pozostanie. Wszystkiego dobrego. 
 
O. Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Szanowna Pani 
Przewodnicząca, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, drogi Skarbniku Stanisławie, 
drodzy radni Rady Miejskiej Szczecina, oglądający nas mieszkańcy. Bardzo 
serdecznie chcę podziękować za to, że dzisiaj mogę wystąpić i mogę w imieniu 
własnym oraz w imieniu mieszkańców regionu powiedzieć krótkie dziękuję 
Stanisławowi Lipińskiemu, odchodzącemu Skarbnikowi Gminy Miasta Szczecin. 
W tym wymiarze osobistym, to dla mnie wyraz podziękowania za wiele lat wspólnej 
pracy, rozpoczynając od tego bardzo intensywnego okresu lat 2007 -2010, kiedy 
mogliśmy wspólnie z Gminą Miasto Szczecin realizować projekt poprawy jakości 
wody dla Szczecina. Wówczas jako Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
poznałem Stanisława Lipińskiego w takiej merytorycznej spokojnej pracy i to był 
okres wielkich wyzwań, ale też i wielkiego doświadczenia, zakończonego jednak 
sukcesem, jakim okazał się ten program. Potem to była praca na rzecz rozwoju 
regionu, na rzecz rozwoju Szczecina i w związku z tym w imieniu mieszkańców chcę 
podziękować za ten okres bardzo efektywnej pracy, bo ja nie mam cienia 
wątpliwości, że nie byłoby rozwoju naszego regionu, bez rozwoju Szczecina, i nie 
byłoby rozwoju Szczecina, bez stabilnego prowadzenia jego gospodarki finansowej 
przez Stanisława Lipińskiego. Za to w imieniu mieszkańców regionu, Staszku 
wielkie, wielkie podziękowania. Dziękuję Ci za to, jakim jesteś człowiekiem. 
Wszyscy, którzy znają Staszka wiedzą, że jest to osoba niesłychanej kultury, bardzo 
wyważona, spokojna i stabilna, chyba właśnie taka, jak finanse Szczecina. Mam 
nadzieję, że ten czas, który przed tobą Staszku, to będzie czas kolejnej wielkiej 
realizacji, tym razem własnych pomysłów indywidualnych, rozwoju indywidualnego, 
spełnienia własnych marzeń, czego Tobie z całego serca życzę. I na koniec swojego 
wystąpienia chce poinformować Państwa, że Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego zdecydował i w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza 
Zachodniego o przyznaniu Stanisławowi Lipińskiemu, najwyższej odznaki 
regionalnej Złotego Gryfa Zachodniopomorskiego, którego teraz chciałbym Panu 
Skarbnikowi wręczyć. 
 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wręczył złotą Odznakę Honorową 
Gryfa Zachodniopomorskiego Stanisławowi Lipińskiemu. 
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S. Lipiński – Skarbnik Miasta Szczecin - Panie Prezydencie, Panie Marszałku 
Senatu, Panie Marszałku naszego regionu, Pani Przewodnicząca Rady Miasta 
Szczecina, Szanowni Państwo Radni Rady naszego miasta. Jestem zaskoczony tym 
pożegnaniem, tymi słowami, nie wiem czy na nie zasłużyłem. Ten Złoty Gryf 
Pomorski przyjmuję jako uznanie nie tylko dla siebie, ale dla całego zespołu, który 
ze mną współpracował przez te 17 lat, dla około 200 pracowników pionu Skarbnika 
Miasta pracujących w czterech wydziałach, dla kadry kierowniczej tychże 
wydziałów. Bez tych ludzi nic nie można by było zrobić. Te 17 lat, to jest czas dla 
mnie niesamowity. To jest czas rozwoju Szczecina, szczególny. Można powiedzieć, że 
podobne okresy Szczecin przeżywał pod koniec XIX i XX wieku, kiedy mógł się 
rozwijać dzięki pieniądzom pochodzącym z kontrybucji po wojnie francusko-
pruskiej. Te wielkie pieniądze wówczas przeobraziły Szczecin, no ale potem nastały 
ciężkie czasy. Prawie 100 lat, to musiał być czas stagnacji, odbudowy z gruzów. 
Natomiast te ostatnie lata, tak mi przyszło, takie miałem szczęście pracować 
w naszym mieście, dla naszego społeczeństwa. Tu w tym teamie, który Prezydent 
Piotr Krzystek firmował, to był okres, kiedy znowu zmieniano oblicze naszego 
miasta. Dzięki środkom unijnym, ale i też dzięki pracy mojego zespołu i całego 
sztabu Prezydenta, myśmy w czasie tych kilkunastu lat, odbudowali finanse Miasta 
z poziomu BBB, czyli najniższego możliwego poziomu akceptowalnego przez 
instytucje finansowe, do najwyższego możliwego, czyli do A-. Można powiedzieć, że 
to międzynarodowe agencje ratingowe mówią, jaki jest stan naszych finansów 
i pokazują społeczeństwu, czy idziemy dobrą drogą. Ten szczególny okres, to był ten 
ostatni czas pandemii, kiedy i dochody spadły, obraliśmy w mieście drogę dalszego 
mocnego rozwoju. Inwestycje nie zostały zahamowane. Nawet teraz na koniec 
stycznia, jeszcze nie ma dokładnych wyników za ubiegły rok, ale już wiemy, że 
pomimo ubytku dochodów, znacznych ubytków dochodów bieżących, to program 
inwestycyjny został wykonany w ubiegłym roku na rekordowym poziomie prawie 
900 milionów. Nawet uzyskaliśmy nadwyżkę operacyjną, niewiele mniejszą niż 
w 2019 roku. Deficyt jest dużo mniejszy. Także można powiedzieć, że ta polityka na 
pewno będzie w następnym okresie kontynuowana. Ja zostawiam po sobie sztab 
ludzi, z którymi pracowałem te 17 lat. Z tego, co słyszę Prezydent Miasta, wyznaczy 
na moje miejsce i przedstawi Wysokiej Radzie Dyrektora Wydziału, z którym 
pracowałem przez 17 lat. Ta kontynuacja jest zapewniona na bardzo wysokim 
poziomie. Mam pełne zaufanie do tego sztabu, który będzie w tej chwili pracował 
nad finansami Miasta. Na koniec chciałbym złożyć podziękowania wszystkim 
oczywiście Prezydentowi, Wiceprezydentom, Sekretarzowi Miasta, czyli temu 
najbliższemu otoczeniu, oczywiście Wam Państwo Radni, z którymi pracowałem 
w tej kadencji, ale dziękuję też radnym z poprzednich kadencji, z którymi miałem 
okazję pracować. Dziękuje również dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta, 
dyrektorom jednostek organizacyjnych, prezesom naszych spółek, oczywiście 
pracownikom pionu Skarbnika Miasta, a z zewnątrz poza strukturami Miasta, 
chciałbym podziękować i obecnym tutaj Marszałkowi Senatu czy Marszałkowi 
naszego regionu i innym instytucjom zlokalizowanym w naszym mieście. Chciałbym 
podziękować instytucjom finansowym. Dziękuję za podziękowania i życzenia, które 
spłynęły na moje ręce w ostatnich dniach właśnie od wszelkich instytucji, z którymi 
pracowaliśmy a więc od banków PKO BP, Pekao SA, Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu czy Banku Rady 
Europy w Paryżu, innym instytucjom finansowym. W szczególny sposób chciałem 
podziękować Unii Metropolii Polskich, bo oczywiście ta praca moja i mojego 
otoczenia nie ograniczała się tylko do granic naszego miasta, czy regionu. Działania 
nasze w ramach Unii Metropolii Polskiej były zawsze zakrojone na szeroką skalę. 
Dlatego dziękuje moim kolegom skarbnikom z tych 12 największych miast, 
z którymi na co dzień współpracowałem. Co do podziękowań, to jest chyba 
wszystko. Przepraszam, jeżeli opuściłem niektóre. Na koniec powiem, że muszę 



 5

podziękować mediom, bo przez te 17 lat media jakoś mnie rzeczywiście bardzo 
życzliwie traktowały. Dziękuję wszystkim mediom szczecińskim, za te 17 lat. 
Dziękuję bardzo wszystkim. 
 
Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta Łodzi, w imieniu Komisji Skarbników 
Miast Unii Metropolii Polskich - Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowny Panie 
Marszałku, szanowny Panie Prezydencie, szanowni Państwo Radni i oczywiście 
Drogi Stanisławie. Na wstępie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani 
Przewodniczącej, Państwu Radnym za umożliwienie mi zabrania głosu w imieniu 
skarbników miast Unii Metropolii Polskich. Chciałbym oczywiście tą możliwość 
wykorzystać i skierować kilka słów podziękowania dla Pana Stanisława Lipińskiego, 
wieloletniego Skarbnika państwa pięknego miasta i wieloletniego członka komisji 
skarbników Unii Metropolii Polskich, który trzeba powiedzieć przez wiele lat pełnił 
kluczową rolę w naszej komisji, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego naszej 
komisji, dlatego pozwólcie Państwo, że przytoczę taki krótki list gratulacyjny dla 
Pana Skarbnika:  
„Szanowny Panie Skarbniku, Drogi Stanisławie. W związku z zakończeniem twojej 
służby na stanowisku Skarbnika Miasta Szczecina, pragnę w imieniu własnym oraz 
wszystkich skarbników miast Unii Metropolii Polskich serdecznie podziękować Ci za 
dotychczasową owocną współpracę oraz za życzliwość i przychylność dla wspólnie 
podejmowanych działań. Chciałbym przekazać również wyrazy wdzięczności 
i podziękowania za wieloletnią, merytoryczną współpracę w ramach komisji 
skarbników Unii Metropolii Polskich. W tym czasie dałeś się poznać jako osoba 
rzetelna otwarta i niezwykle kompetentna. Chcę podkreślić, że Twoja praca jako 
Skarbnika Miasta nie ograniczała się tylko do dbania o finanse i rozwój Miasta 
Szczecina, ale sprowadzała się również do działalność na rzecz budowania 
wspólnego i efektywnego systemu finansów publicznych w naszym kraju. Z uwagą, 
niezwykłą czujnością, pracowitością uczestniczyłeś w opiniowaniu, tworzeniu aktów 
prawnych w ramach zespołu do spraw systemu finansów publicznych, komisji 
wspólnej rządu, samorządu terytorialnego oraz innych gremiach doradczych. My 
skarbnicy, miast Unii Metropolii Polskich niejednokrotnie obserwowaliśmy inicjowane 
przez Ciebie dobre nowe rozwiązania w obszarze finansów publicznych 
i podziwialiśmy Twoją determinację oraz skuteczność przy ich wprowadzaniu 
w życie. Bardzo często działania te stanowiły dla Nas przykład do naśladowania. 
Inicjowałeś również rozwiązania w celu poprawy i eliminacji absurdów prawnych, 
nadmiernej sprawozdawczości oraz ograniczenia biurokracji i procedur 
administracyjnych. Aktywność na tak wielu płaszczyznach pozwalała Tobie na 
analizę wielu zagadnień w szerszej perspektywie. Uczestnicząc w licznych 
konferencjach i zjazdach naukowych dzieliłeś się swoimi doświadczeniami 
zawodowymi i wiedzą praktyczną z zakresu finansów publicznych i nie tylko, bo 
również w zakresie podatków i opłat, w szczególności tych o charakterze lokalnym. 
Jako Skarbnik z wieloletnim doświadczeniem zawsze pomagałeś i służyłeś pomocą 
nowo powoływanym skarbnikom innych samorządów, w szczególności naszych 
miast członków komisji skarbników Unii Metropolii Polskich. Za to wszystko 
serdecznie Ci jeszcze raz dziękujemy. Drogi Stanisławie, jeszcze raz dziękuję 
w imieniu wszystkich skarbników miast Unii Metropolii Polskich za te piękne lata, za 
poświęcenie i oddanie, za trud włożony w pracę na rzecz finansów samorządowych 
i za wysiłek włożony w konsolidowanie naszego środowiska. Wyrażam także 
nadzieję, że nie zapomnisz o Nas i podobnie jak My wszyscy będziesz dobrze 
wspominał, też wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dzisiaj nasza wspólna 
droga się nie kończy i nadal znajdziemy płaszczyznę współpracy w ramach komisji 
skarbników Unii Metropolii Polskich. Korzystając z tej okazji, życzymy Ci wszelkiej 
pomyślności, wielu sukcesów i realizacji swoich dalszych planów w życiu 
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zawodowym oraz prywatnym. Łączę wyrazy szacunku w imieniu wszystkich 
naszych skarbników Unii Metropolii Polskich.  
Krzysztof Mączkowski Przewodniczący Komisji Skarbników.” 
Mam nadzieję, że ten list i dodatkowe jeszcze nasze życzenia będą możliwe do 
przekazania osobiście w najbliższym czasie. I mam nadzieję, że takie spotkanie się 
w naszym gronie jeszcze odbędzie. Życzymy Ci powodzenia. 
 
S. Lipiński – Skarbnik Miasta Szczecin - Dziękuję Panie Przewodniczący, Drogi 
Krzysztofie. Dziękuję za te życzenia i proszę przekazać wszystkim naszym kochanym 
skarbnikom Unii Metropolii takie życzenia ode mnie. Wszystkiego dobrego dla was 
wszystkich. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas z w ramach Unii Metropolii. 
Bardzo dziękuje. 
 
M. Pawlicki – Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości - W imieniu 
całego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, do tego jestem upoważniony, 
chciałbym złożyć Panu Skarbnikowi Stanisławowi Lipińskiemu, serdeczne 
podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej na rzecz naszego 
miasta. Chciałbym wspomnieć również i podziękować za aktywny udział w sesjach 
Rady Miasta i za współpracę z radnymi. Niejednokrotnie nasze poglądy bywały 
odmienne, czasem dochodziło do trudnych dyskusji, jednak zawsze były one oparte 
na wzajemnym szacunku, cierpliwości i merytorycznych argumentach. Tak to 
odbieram. Pana doświadczenie, Panie Skarbniku i wiedza z pewnością były bardzo 
istotne w podejmowaniu wyzwań i odważnych planów w naszym mieście. Życzę 
w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, aby nadchodzący czas obfitował 
w odpoczynek, dobre zdrowie, optymizm ale przede wszystkim pomyślność w życiu 
osobistym. Powodzenia. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej - Miło mi widzieć 
Pana Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, naszego kolegę radnego 
z poprzednich kadencji, Pana Marszałka Geblewicza. To doniosła chwila, podniosły 
moment. Dziękuję, że możemy brać w nim udział. Wiele rzeczy chciałem powiedzieć, 
ale te wszystkie wypowiedzi do tej pory zmodyfikowały trochę to. Pozwólcie Państwo, 
że dość krótko zwrócę się do naszego Skarbnika Stanisława Lipińskiego. Wiele jest 
sentencji, które się powtarza bezwiednie, pomimo tego, że są bez sensu. Jedną z 
nich, która jest przeze mnie najbardziej znienawidzona, bo używana najczęściej 
przez średni szczebel menedżerski korporacji to: „Nie ma ludzi niezastąpionych”. 
Otóż, to jest proszę Państwa, Drogi Stanisławie, bardzo zakłamujące rzeczywistość 
i miałkie intelektualnie powiedzenie, bo właśnie w takich chwilach jak dziś wiemy, 
że jest dokładnie odwrotnie. Są tacy ludzie, którzy są niezastąpieni. Przykładów tego 
jest masa, jesteś takim człowiekiem. Padło tu takie stwierdzenie w dobrej wierze 
oczywiście, że zawsze udawało ci się dopiąć budżet, zrealizować. Szanowni Państwo, 
Drogi Stanisławie, ekspertom, prawdziwym ekspertom nic się nie „udaje”, tylko 
potrafią zaplanować swoje działania i skutecznie je realizować. Ty to robiłeś, dzięki 
temu czuliśmy się bezpieczniej i pewniej, bo niełatwo jest sterować taką „łodzią”, 
takim wielkim miastem, żeby bezpiecznie, przy tych wszystkich niedogodnościach 
sobie poradzić. Ty byłeś członkiem tego teamu, jak powiedziałeś, jednym 
z najważniejszych, jeśli w ogóle nie najważniejszym. Klub Radnych Koalicji 
Obywatelskiej zabiegał o przyznanie Ci odznaczenia Gryfa Zachodniopomorskiego, 
bo jest to najważniejsze wojewódzkie oznaczenie i mało komu należy się ono tak jak 
Tobie. Bardzo jestem wdzięczny Zarządowi Województwa, że przychylił się do tych 
próśb, do tych wniosków radnych i docenił Ciebie jako osobę, nie tylko fachowca, 
ale też człowieka. Konfucjusz powiedział kiedyś: „Kiedy widzisz dobrego człowieka 
staraj się go naśladować”. Dziękuję Stanisławie, że mamy kogo naśladować. 
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S. Lipiński – Skarbnik Miasta - Dziękuję bardzo za te słowa. Ja, jeszcze raz bardzo 
dziękuję za to odznaczenie i za te słowa, które płyną. Chcę powiedzieć, że to 
odznaczenie jest nie tylko dla mnie ale dla całego mojego sztabu, kadry 
kierowniczej, pionu Skarbnika. Bez nich nic bym nie zrobił. Myślę, że droga, którą 
myśmy sobie nakreślili, będzie kontynuowana. Moja następczyni na pewno będzie 
bardzo dobrym Skarbnikiem. Dziękuję bardzo. 
 
M. Żylik – Przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni - Szanowni Państwo, ja Pana 
Stanisława tak naprawdę znam od początku tej kadencji. W poprzednim moim życiu 
zawodowym nie miałem styczności z Panem Stanisławem, ale od pierwszego 
spotkania zaiskrzyło między nami, nadajemy na podobnych falach. Pan Stanisław 
jest człowiekiem bardzo otwartym, bardzo przyjaznym dla ludzi, a ja to bardzo cenię 
właśnie taką otwartość w stosunku do innego człowieka. W imieniu klubu 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Stanisławowi za 17 lat takiej 
sumiennej pracy dla naszego pięknego miasta Szczecina. Życzę Panu Stanisławowi 
ode mnie i od naszych wszystkich Radnych dużo spokoju, spełnienia marzeń, które 
jeszcze przed Panem Stanisławem są i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy 
i będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać. 
 
P. Bartnik – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju - My już Panu 
Skarbnikowi na Komisji dziękowaliśmy i składaliśmy życzenia, ale jeszcze raz 
spróbuję tutaj powtórzyć tylko w jednym zdaniu. Jako radny wraz z Leszkiem 
Duklanowskim najdłużej funkcjonujemy w Radzie i Stanisława Lipińskiego znamy 
bardzo długo i od niepamiętnych czasów. Wprawdzie pamiętam, jak to było przed 
nim, jako jeden z niewielu, czyli kiedy Skarbnikiem był Mirosław Czekaj, ale to było 
tak dawno, że myślę, że niewielu w mieście to pamięta. Pan Stanisław Lipiński, tak 
jak Państwo to podkreślili, jest przede wszystkim wybitnym fachowcem, ale także 
człowiekiem, który nie kopie rowów, tylko stara się je zakopywać i łączyć ludzi, a nie 
się z nimi konfrontować. Stanisławie dla Ciebie to jest fantastyczny dzień, za chwilę 
będziesz wolny. Od 1 lutego będziesz wolnym człowiekiem. Myślę, że jestem jednym 
z niewielu, który zna jedną przynajmniej z Twoich pasji, którą jest kupowanie 
i czytanie książek, bo my często się spotykamy w księgarniach. W związku z tym 
życzę Ci, żebyś tych książek kupił jeszcze więcej niż masz, i żebyś miał czas wreszcie 
czytać, ile dusza zapragnie. 
 
S. Lipiński - Drogi Pawle. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest to moja pasja. Prawdą 
jest, że większość z tych książek kupiłem, a nie przeczytałem z braku czasu, więc 
może teraz na to będzie czas. Bardzo, bardzo dziękuję. 
 
J. Balicka - Chciałam się także przyłączyć do życzeń i gratulacji dla Pana Skarbnika 
jako wieloletni członek Komisji Budżetu. Gratuluję, dziękuję za te wspólne lata 
i bardzo się cieszę, że będziemy mogli wspólnie pracować z następczynią. 
 
E. Łongiewska-Wijas – w moim imieniu Panie Skarbniku nikt nie miał możliwości 
powiedzieć, jestem radną niezależną, a zabierali głos szefowie klubów. Panie 
Skarbniku ja również bardzo chcę podziękować za możliwość współpracy z Panem. 
Była to krótka, ale intensywna dla mnie współpraca, bardzo za nią dziękuję. Był 
Pan prawdziwym strażnikiem finansów miasta wręcz Chuckiem Norisem budżetu 
Szczecina. No i liczę, że Pana następczyni również będzie miała takie super moce, 
byśmy się czuli w finansach miasta bezpieczni. Powodzenia Panie Skarbniku, mam 
nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. 
 
S. Lipiński - Dziękuję bardzo. Ja też mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Moja 
następczyni na pewno będzie doskonale wywiązywała się ze swojej funkcji. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 25/21 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odwołania 
Skarbnika Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXV/728/21 stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę do godziny 10.55. 
 
Po przerwie: 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

26/21 – powołania Skarbnika Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Prezydent Miasta – Piotr 
Krzystek - Proszę Państwa w związku z odwołaniem Skarbnika, jak wszyscy mamy 
świadomość, niezbędne jest powołanie nowej osoby na tę funkcje i propozycja, która 
płynie z mojej strony to Pani Dyrektor Dorota Pudło-Żylińska. Pani Dyrektor, myślę, 
że większości z nas jest doskonale znana, ponieważ pracuje w Urzędzie już od 1999 
roku. Jest absolwentką matematyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła 
także studia w NBA oraz studia z zakresu rachunkowości, a więc posiada wszelkie 
kwalifikacje do tego, aby piastować funkcję Skarbnika Miasta. Oczywiście złożyła 
też stosowne egzaminy w tej materii. Pani Dyrektor pracowała na rynku prywatnym 
do 1999 r. Tak jak już powiedziałem od 1999 r. pracuje w Urzędzie, rozpoczynała od 
stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału Księgowości. Przez pewien okres czasu, 
w latach 2014-15 pełniła obowiązki Zastępcy Skarbnika Miasta Szczecina, a od 
15 kwietnia 2015 roku jest Dyrektorem Wydziału Księgowości, a więc wszelkie 
kwestie związane z gospodarką finansową, rachunkowością Miasta Szczecina są jej 
doskonale znane i na bieżąco tymi tematami się zajmuje. Jest to materia dość 
skomplikowana z uwagi na rozległość naszych tematów. Jak Państwo wiecie są to 
setki jednostek, wliczając szkoły, przedszkola, więc naprawdę jest to zagadnienie 
bardzo poważne. I stąd, tak jak Pan Skarbnik już mówił, zajmuje się tym w Urzędzie 
Miasta w sumie około 200 osób. Pani Dyrektor z całą pewnością daje rękojmię 
należytego prowadzenia spraw finansowych naszego miasta. Doskonale 
współpracuje ze wszystkimi zastępcami Prezydenta, z Sekretarzem i też jest osobą, 
która zawsze cieszyła się zaufaniem Pana Skarbnika Stanisława Lipińskiego, więc 
liczymy na to, że będzie tą dobrą passę finansową Szczecina kontynuować i będzie 
w sposób jak najbardziej odpowiedzialny dbała o finanse Szczecina, tak abyśmy 
mogli dalej realizować nasze plany inwestycyjne i te związane z szeregiem 
programów społecznych, które Miasto Szczecin realizuje, poza realizacją wniosków 
wynikających wprost z ustaw. Także, taka jest moja rekomendacja i zwracam się 
z uprzejmą prośbą do Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Mam nadzieję, że 
ta dobra współpraca w zakresie finansów z Urzędem i z Państwem przez przyszłą 
Panią Skarbnik będzie dobrze kontynuowana. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 26/21 
 
za – 29  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie głosów podjęła uchwałę w sprawie powołania 
Skarbnika Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXV/729/21 stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Dorota Żylińska-Pudło - Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo Radni. Chciałam 
niezmiernie podziękować za ten kredyt zaufania, który dostałam w tej chwili od 
Państwa w ramach przegłosowania mojej kandydatury na stanowisko Skarbnika 
Miasta. Przy tej okazji chciałam przede wszystkim podziękować Prezydentowi za to, 
że wierzy w moje kompetencje i w moje możliwości, za to, że stawia przede mną to 
nowe wyzwanie, które jest niewątpliwie największym w moim dotychczasowym życiu 
zawodowym. Chciałam też podziękować dwóm osobom, dwóm moim szefom, którzy 
kształtowali mnie jako pracownika zajmującego się finansami Miasta. Niewątpliwie 
tu wkład swój wniósł Mirek Czekaj i Stanisław Lipiński, który też był tą dobrą 
duszą, która pozwoliła mi i wsparła mnie w podejmowaniu tego wyzwania, jakim 
jest objęcie funkcji Skarbnika Miasta. Przez te 20 lat pracy, zdaję sobie sprawę, jaka 
jest to odpowiedzialna funkcja. Skarbnik Miasta, w dzisiejszych czasach 
szczególnie, kiedy nie do końca wiemy, jakie będą skutki ekonomiczne pandemii 
wywołanej Covid-19, i jaki będzie wpływ na finanse Miasta, jest to zadanie 
niewątpliwie bardzo trudne i stanowiące olbrzymie wyzwanie. Zdaję sobie również 
sprawę, że nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jestem pierwszym Skarbnikiem kobietą 
w Szczecinie. Od ponad 30 lat stanowisko to piastowali mężczyźni, i to jacy 
mężczyźni. W związku z tym przede mną na pewno wyzwanie jeszcze większe, ale 
mam nadzieję, że nie zawiodę Państwa zaufania. Jeżeli chodzi o moją rolę na tym 
stanowisku, to nie chcę być tylko i wyłącznie Cerberem finansów Miasta, ale przede 
wszystkim partnerem dla działań Prezydenta, który gwarantuje mu poczucie 
bezpieczeństwa finansowego. Za swój cel przede wszystkim chce postawić 
kontynuację polityki finansowej moich poprzedników, która po pierwsze jest bardzo 
wysoko oceniana przez agencje ratingowe, przez zewnętrzne instytucje finansowe, 
ale także przede wszystkim zabezpiecza płynność finansową Szczecina. Chciałabym 
utrzymać również bezpieczny poziom nadwyżki operacyjnej, który udało się 
wygospodarować przez ostatni okres, która jest siłą napędową do dalszych 
inwestycji, i która gwarantuje rozwój naszego Szczecina. Proszę Państwa, 
chciałabym również powiedzieć, że moim atutem niewątpliwie jest to, że wyrastam 
ze struktur Urzędu. Pracując tu przez 20 lat udało się w pionie finansowym 
zbudować zespół fachowców zarówno na poziomie kadry zarządzającej, ale także ich 
pracowników. Ich fachowość, ich rzetelność, ich pracowitość, to takie moje 
naturalne zaplecze, z którego mam nadzieję czerpać pełnymi garściami. Dziękuję 
bardzo moim koleżankom i kolegom za to, że w tym ostatnim okresie dostałam od 
nich bardzo duże wsparcie i bardzo dużo pozytywnej energii. I jeszcze raz chciałam 
Państwu serdecznie podziękować za ten kredyt zaufania. Gwarantuję ze swojej 
strony, że dołożę wszelkich starań, aby te finanse były na takim samym poziomie 
jak dotychczas, a może i lepszym, że będą jawne, transparentne i przejrzyste. 
Zapraszam Państwa wszystkich do współpracy, bo przyświeca nam jeden cel, rozwój 
naszego pięknego Szczecina i stworzenie warunków mieszkańcom, do jak 
najlepszego życia.  
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Rady - Pan Stanisław rzeczywiście poprzeczkę 
postawił Pani bardzo wysoko, ale Ja nie mam wątpliwości, że jest ona w Pani 
zasięgu. Nowa Pani Skarbnik, mamy Panią Wiceprezydent, mamy Przewodniczącą 
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Rady Miasta, więc My kobiety mamy się w naszym Szczecinie tutaj bardzo dobrze, 
i oby tak dalej było. Zanim przejdziemy do punktu 3, przed nami jeszcze smutna 
okoliczność. Od poprzedniej sesji wielu szczecinian za szybko odeszło i zbyt wielu 
odeszło. Między innymi odszedł Pan Jerzy Mużyło. W związku z tym Pan Dariusz 
Matecki przygotował krótką informację o Przewodniczącym Stowarzyszenia Kresy 
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć.  
 
D. Matecki - Z racji tego, że dłuższy czas dane mi było współpracować z Panem 
Jerzym Mużyło, chciałbym przytoczyć dosłownie kilka zdań z życiorysu, tego czym 
zajmował się Pan Jerzy. Ziemia szczecińska straciła bardzo wybitną postać, która 
dbała o pamięć historyczną, o pamięć o pomordowanych na polskich Kresach 
Wschodnich. Pan Jerzy Mużyło był współzałożycielem i wieloletnim Prezesem 
Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć. Był synem Antoniego 
Mużyło pseudonim „Zając”, żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. 
Był jednym z inicjatorów powstania w Szczecinie Pomnika pamięci ofiar 
nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947. Pomnik ten powstał głównie dzięki 
Stowarzyszeniu Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć przy wsparciu Instytutu 
Pamięci Narodowej w Szczecinie. Zresztą Radni poprzedniej kadencji doskonale 
pamiętają dyskusję w Radzie Miasta na temat tego pomnika. Pan Jerzy Mużyło był 
Prezesem Szczecińskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej, korespondentem kresowego serwisu informacyjnego. Był zaangażowany w 
sprawy szeroko pojętego patriotyzmu w naszym mieście. Był wielokrotnym 
uczestnikiem najróżniejszych, organizowany przez środowiska patriotyczne 
inicjatyw. Był bardzo mocno przede wszystkich zaangażowany w działalność 
środowisk kresowych w całej Polsce, ale nie tylko w naszym kraju. Był 
zaangażowany w środowiska kombatanckie, był w zarządzie Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej okręg Szczecin, był wieloletnim Prezesem Koła Kresowego 
w Okręgu Szczecin, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, był 
organizatorem wielu wyjazdów na tereny przedwojennych Kresów Wschodnich. Pan 
Jerzy Mużyło został pośmiertnie odznaczony za zasługi w działalności na rzecz 
zachowania pamięci o kresach wschodnich i ich kulturze Złotym Krzyżem Zasługi. 
Chciałbym żebyśmy uczcili Pana Jerzego minutą ciszy. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Rady - Pozwólcie Państwo, że ja jeszcze przywołam 
osobę Pana Jerzego Pawlika, który przez cztery kadencje sprawował funkcję 
Przewodniczącego Rady Osiedla. Taki typowy człowiek pracy u podstaw. Jurek był 
nam wszystkim bardzo dobrze znany. Chociaż może dziś nei powinnam tego 
wspominać, ale chyba trzeba go wyróżnić za to, że on mimo swojej ciężkiej choroby, 
a potem nawet niepełnosprawności był do samego końca bardzo aktywny. Z tego 
miejsca wyrazy współczucia członkom rodziny składamy i członkom Rady Osiedla 
i wszystkim mieszkańcom osiedla Klonowica Zawadzkiego. Obu Panów Jerzych 
uczciliśmy nekrologiem w prasie szczecińskiej, a teraz proszę Państwa o minutę 
ciszy. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Zatwierdzenie protokołów z: 
 

− XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22.09.2020 r. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
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treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 29  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 

− XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.10.2020 r. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 27  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 

− I nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 02.11.2020 r. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 21  przeciw – 1  wstrzym. – 5 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 

− XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.11.2020 r. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 29  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. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
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Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 27/21 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Upalna) 
 
za – 28  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr  28/21 w sprawie 
nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zorzy Polarnej) 
 
za – 29  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad XXV zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących Skarbnika Miasta: 

− 25/21 – odwołania Skarbnika Miasta, 
− 26/21 – powołania Skarbnika Miasta. 

3. Przyjęcie protokołów z: 
− XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 września 2020 r. 
− XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 20 października 

2020 r. 
− I nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 2 listopada 2020 r. 
− XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 listopada 2020 r. 

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku 

z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 13/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok, 
− 14/21 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, 
− 15/21 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-

2025, 
− 4/21 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku, 
− 5/21 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin 

porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań 
z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r., 

− 16/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas 
gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 
zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, 
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− 17/21 - 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, 

− 18/21 - uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”, 

− 19/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego, 

− 20/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich 
pobierania, 

− 12/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich 
pobierania, 

− 6/21 - zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, 

− 7/21 - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego 
"Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego 
Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji 
administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75", 

− 21/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu 
Centrum Świadczeń, 

− 8/21 - zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół 
Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności 
w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie, 

− 9/21 - wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 
z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, 

− 10/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji 
stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów 
i doktorantów, 

− 22/21 - zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów, 

− 1/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana 
Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046, 

− 2/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

− 3/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych, 
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− 23/21 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy  na okres 30 lat gminnych nieruchomości 
gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31, 

− 11/21 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina, 
− 24/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, 
− 27/21 – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Upalna), 
− 28/21 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zorzy 

Polarnej). 
7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020. 
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 
5. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku 

z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii. 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin - Proszę Państwa zgodnie z tradycją 
w okresie pandemii przedstawiamy informacje bieżące, dotyczące walki z tego 
zagrożenia Covidem. Jak Państwo wiecie, procesem zarządza, co cały czas 
podkreślamy, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny, my natomiast 
mamy pewne działania wspomagające, o których za chwilę opowiem. Jeżeli chodzi 
o zarażenie w Szczecinie, to od początku pandemii mamy 21 195 przypadków. W tej 
chwili mamy chorych 3 376 osób. W tym roku w sumie 3 883 osoby. Jeżeli chodzi 
o zgony, to mamy ich na dzień 25 stycznia – 311, natomiast 103 osoby zmarły 
w tym roku, więc ta liczba osób zmarłych od początku stycznia jest dość wysoka. 
Jeżeli chodzi o wydatki związane z Covidem, to w zeszłym roku, mieliśmy 
zaplanowane je na poziomie prawie 38,5 mln złotych. Wykonanie to jest około 34,5 
mln złotych, w tym jest 10 milionów, które przelaliśmy do Funduszu Pożyczkowego. 
Na ten rok w rezerwie Zarządzania Kryzysowego mamy przewidziane 7 950 000 zł. 
Oczywiście ta kwota z rezerwy ogólnej będzie zwiększana, jeżeli będą takie potrzeby. 
Jeżeli chodzi o bezrobocie, niestety ta liczba bezrobotnych w Szczecinie rośnie. W tej 
chwili jest to 7 177 osób. Jak Państwo widzą prawie trzytysięczny wzrost od lutego 
zeszłego roku, czyli w ciągu 11 miesięcy. To oznacza, że jesteśmy w okolicach 4%. 
Nie jest to jeszcze niebezpieczna liczba, ale ta tendencja jest zauważalna, choć 
największy wzrost liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne nastąpił 
w miesiącu kwietniu, to były 553 osoby, w grudniu takich osób zarejestrowało się 
w Urzędzie Pracy tylko 100. Jeżeli chodzi o działania związane z Powiatowym 
Urzędem Pracy, to w sumie rozpatrzyliśmy ponad 35 000 wniosków, udzielono 
wsparcia ponad 32,5 tys. podmiotów w kwocie prawie 200 000 000 zł, przy czym 
jest to tendencja wygasająca. Jak Państwo widzą od grudnia tylko 1 100 000 zł, 
przyznaliśmy dofinansowania a to jest 61 milionów, pożyczki 133 mln zł w tej 
kwocie, więc tutaj jakby wykańczamy, można tak powiedzieć, te stare działania 
z początku 2020 roku. Natomiast w ramach nowej tarczy branżowej w kwocie do 
5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców, od 21 grudnia takie wsparcie uzyskało 
754 przedsiębiorców, na kwotę prawie 3 800 000 zł. Jak Państwo widzicie, ta tarcza 
branżowa dotyka relatywnie mniejszej liczby przedsiębiorców, niż choćby 
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w Krakowie, czy w tych gminach, które są oparte mocno na turystyce. Jeżeli chodzi 
o Fundusz Pożyczkowy mamy zawartych 16 umów na pożyczki obrotowe, na 
pożyczki płynnościowe 58 umów. W sumie jeszcze nie wyczerpaliśmy tej kwoty 10 
milionów złotych, natomiast z wakacji kredytowych, czyli odroczenia spłat rat 
korzysta 34 przedsiębiorców. Nasze wsparcie tutaj jest, można powiedzieć, nie aż 
tak istotne porównując do kwot dwustumilionowych. Nie jest to kwota wielka, ale 
część przedsiębiorców jak widać chętnie z tego korzysta. Jeżeli chodzi o podatki, to 
liczba wniosków od początku pandemii sięga 529. Od 15 grudnia są to 33 wnioski 
i są tutaj różnego rodzaju działania wprowadzane, a więc odroczenie lub umorzenie 
zaległości, także ustalenie innych dat płatności, zwolnienia od podatku od 
nieruchomości dotyczyło 73 podmiotów. Jeżeli chodzi o inne działania związane ze 
wsparciem dla przedsiębiorców, to podtrzymujemy takie preferencyjne stawki 
czynszu z najmu lokali użytkowych dla tych podmiotów, które objęte są 
obostrzeniami. Tą stawkę czynszu ustaliśmy dalej na poziomie 1 zł za m2. Ta stawka 
obowiązuje do końca lutego tego roku. Oczywiście też chcę powiedzieć, że będziemy 
wspierali restauratorów, jeżeli chodzi o możliwość taniego wynajęcia powierzchni 
przed lokalami w pasie ruchu drogowego, i tutaj ta 90% ulga będzie stosowana 
przez okres całego 2021 roku. Mieliśmy Szczeciński Targ Świąteczny na placu 
Adamowicza i placu Lotników. 46 przedsiębiorców z tego korzystało. Przypomnę, że 
tam nie pobraliśmy opłat czynszowych. Oczywiście było to w rygorach sanitarnych, 
ale cieszyło się też to sporym zainteresowaniem mieszkańców, więc także w ten 
sposób trochę pomagaliśmy naszym przedsiębiorcom. Trwa jeszcze wirtualny 
Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy, który został przedłużony do końca 
stycznia. W tej akcji uczestniczy 126 podmiotów, ponad 72 000 wyświetleń tej 
strony, więc mam nadzieję, że też w ten sposób trochę pomożemy firmom 
w poprawie ich płynności, poprawie ich sytuacji finansowej. Jeżeli chodzi o sferę 
społeczną, to przeprowadzona została akcja paczek dla osób bezdomnych, ponieważ 
w tym roku nie mogliśmy przeprowadzić tradycyjnej wigilii, tradycyjnego spotkania 
wigilijnego, które robił Dom Kultury „Słowianin”, ale tutaj pan Dyrektor J. Janiak 
z całym zespołem stanął na wysokości zadania. Rozdysponowano około 400 paczek, 
cała akcja kosztowała około 350 000 zł. Dodatkowo 240 kombatantów otrzymało 
paczki. Także to też jest ważny element naszego wsparcia dla seniorów. W grudniu 
też podpisaliśmy umowę między Wojewodą a Gminą na dofinansowanie bieżącej 
działalności Domu Pomocy Społecznej, związane z zabezpieczeniem przed wirusem 
SARS-CoV-2. Ponad 250 000 zł udało nam się osiągnąć. Jeżeli chodzi o NGO-sy, to 
pamiętacie Państwo był taki program 100 000 zł, został w zasadzie zrealizowany 
prawie w 100% – wydaliśmy 96 000 zł, zrealizowano 17 wniosków. Teraz trwają 
przygotowania do uruchomienia nowego programu dotacyjnego dla organizacji 
pozarządowych w kwocie 300 000 zł. Szereg tematów, których mogą te wnioski 
dotyczyć, Państwo macie wypisane: zmiana klimatu, ochrona środowiska, 
budowanie szczecińskiego smart city, podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej, 
rozwój przedsiębiorczości, innowacji, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego 
i rozwój społeczeństwa obywatelskiego przez realizację inicjatywy 
antydyskryminacyjnych. Na te działania mamy środki przewidziane w budżecie, 
wcześniej takiego programu nie było i mam nadzieję, że to też ułatwi pracę 
szczecińskich aktywnych organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o seniorów, to 
cały czas kontynuujemy Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów. Łącznie ponad 250 000 zł na to zadanie wydaliśmy z budżetu 
państwa, a także z budżetu naszego miasta. Wiele pytań dotyczy szczepień, czyli 
tego Narodowego Programu Szczepień, jak to się szumnie nazywa. My jesteśmy 
odpowiedzialni tutaj za transport do punktów szczepień osób niepełnosprawnych, 
oraz tych, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do tych punktów. Jest specjalna 
infolinia utworzona dla mieszkańców, jest pełnomocnik, zajmuje się tym MOPR, 
także do tych działań jesteśmy gotowi. Oczywiście też gotowa jest nasza jednostka, 
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czyli nasza szczecińska przychodnia, która też ma swoje zespoły. Jest przygotowana 
do wyszczepiania około 1000 osób tygodniowo. Na razie, jak Państwo wiecie, każdy 
z punktów dostaje 30 szczepionek, więc ten program szczepienia seniorów rusza, ale 
na pewno w tym tempie będzie długotrwały. Jeśli chodzi o szczepienia osób w DPS-
ach, bo to jest dla nas bardzo ważne zadanie, to udało nam się zaszczepić 458 osób 
w ramach grupy 0, na 539 pracowników. Natomiast, jeżeli chodzi o naszych 
podopiecznych, to na 446 zgłoszonych do zaszczepienia, do tej pory udało się 
zaszczepić 387 osób. Wielkim wyzwaniem jest oczywiście częściowy powrót dzieci do 
szkół. Jak Państwo wiecie od poniedziałku 18 stycznia, uczniowie klas 1-3 ze szkół 
podstawowych wrócili do swoich placówek. Zauważamy pewne problemy związane 
z funkcjonowaniem również świetlic, kuchni, mamy też pewne problemy z absencją 
pracowników. Oczywiście wielkim znakiem zapytania jest stan wiedzy tych uczniów, 
którzy do tej pory, przez ileś tygodni, uczyli się wyłącznie za pośrednictwem 
Internetu. Pochylamy się nad tym, staramy się tu w jakiś sposób to analizować 
poprzez Wydział Oświaty, przy współpracy z dyrektorami, mamy wnioski. 
Oczywiście, chcemy też przygotowywać rekomendację dla szkół. Przewidujemy dni 
adaptacyjne, właściwie które są w trakcie. Chodzi o to, żeby dzieci w sposób 
naturalny mogły powrócić do szkoły, a nie zostały zaatakowane od razu 
sprawdzianami, powtórkami. Chcemy też realizować pogłębioną diagnozę dotyczącą 
problemów uczniów, a więc nauczyciele są tutaj uczulani, na zwracanie uwagi na 
pewne zachowania dzieci, bo może jakieś problemy tutaj będą wychodziły. 
Szykujemy też i są prowadzone akcje ulotkowe. Zwracamy też uwagę na pomoc 
psychologiczną, także pewne przygotowania w tym zakresie nauczycieli, którzy 
powinni wyłapywać pewne sytuacje, które mogą świadczyć o różnego rodzaju 
problemach związanych z tą długotrwałą nauką zdalną. Też mamy taki pomysł 
listów dyrektorów szkół do rodziców, po to, żeby uspokajać tą sytuację, a także 
webinaria dla rodziców, którzy będą chcieli z tego skorzystać, żeby pewne informacje 
też przekazywać w ten sposób. Zawsze oczywiście też pomoc indywidualna jest przez 
każdą szkołę i każdego dyrektora realizowana, jeżeli takie potrzeby zachodzą. Też 
mamy dodatkowe środki na finansowanie w ramach programu Pomorze Zachodnie 
Bezpieczna Edukacja. To jest program przewidziany przez Marszałka na 
przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom właśnie Covid-u dla placówek 
oświatowych. Łączna wartość projektu 6 000 000 zł, więc chętnie z tego 
skorzystamy.  
 
A. Kurzawa - Ja chciałabym zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy 
transportu komunikacji miejskiej. Od początku pandemii dla transportu 
publicznego są wyznaczone zalecenia. Między innymi chodzi o liczbę pasażerów, 
również ograniczenia jeśli chodzi o miejsca siedzące i stojące. Jednocześnie, co 
najmniej połowa miejsc siedzących nie może być zajęta. Mieszkańcy zauważyli, że 
w większości pojazdów transportu komunikacji miejskiej nie są oznakowane te 
miejsca. Jedynie wyjątek jest na Prawobrzeżu, gdzie w autobusach faktycznie są 
miejsca oznaczone, połowa jest oznaczonych do nie zajmowania, połowa jest 
wolnych. Natomiast jeśli chodzi o tramwaje szczecińskie i o autobusy na części 
Lewobrzeża te miejsca nie są oznaczone. Chciałabym się dowiedzieć, skąd taki brak 
nie ujednolicenia tych zasad i czy będą one wprowadzone. I drugie pytanie dotyczy 
kolejek przed Urzędem Miasta. W ostatnim czasie, około 2 tygodnie temu, kiedy 
byłam przy Urzędzie Miasta, są bardzo duże kolejki. Pomimo tego, że wizyty są 
umawiane, dochodziło tam do kłótni, słychać było głosy niezadowolenia, które nie 
nadają się tutaj do cytowania. Pytanie, czy można ten system usprawnić? Być może 
te wizyty się przedłużają i trzeba byłoby umawiać osoby w dłuższych odstępach 
czasu, żeby nie tworzyć takich kolejek przed Urzędem Miasta. Pomimo, że jest tam 
zabezpieczenie, są namioty, które ułatwiają ludziom oczekiwanie na te wizyty, 
natomiast są tam niepotrzebne emocje i właśnie pytanie, skąd te kolejki się tworzą?  
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P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin - Oczywiście chcielibyśmy ograniczyć do 
minimum tą kłopotliwość załatwiania spraw w Urzędzie, ale niestety my 
funkcjonujemy normalnie i wiemy, że w normalnych warunkach Biuro Obsługi 
Interesantów zwykle jest pełne osób, które chcą załatwiać różne sprawy, bo te 
sprawy mimo pandemii nie zniknęły. Oczywiście część osób przychodzi, jest 
umówiona, część osób przychodzi i chce się umówić, też są osoby, które oczekują, 
różnego rodzaju informacji. Mamy tego świadomość, że jest z tym problem, 
natomiast rozwiązane w zasadzie jest tylko jedno, jak najszybsza akcja szczepień. 
Także tutaj my też podnosimy kwestie związane z tym, że oprócz oczywiście 
prokuratorów, policjantów i innych osób, które powinny być zaszczepione 
w pierwszej grupie, z całą pewnością do tej pierwszej grupy też powinni zależeć ci, 
którzy zajmą się bezpośrednią obsługą mieszkańców w Urzędzie Miasta. Myślę, że to 
by nam ułatwiło żebyśmy mogli po prostu powróci do optymalnie normalnej pracy 
Biura Obsługi Interesantów, to jest jedyne rozwiązanie. My oczywiście, staramy się 
w jakiś sposób osłaniać te osoby, które stoją pod Urzędem od warunków 
atmosferycznych. Jak Państwo wiecie są namioty, jest taka poczekalnia 
przygotowana, staramy się to łagodzić jak tylko możemy, natomiast tematów, które 
są do załatwienia w Urzędzie, niecierpiących zwłoki jest naprawdę bardzo dużo 
i wielu mieszkańców chce te sprawy w sposób sprawny załatwić. Nie wszyscy 
korzystają z systemu, część przychodzi dowiaduje się dopiero w jaki sposób może 
zamówić swoją wizytę w Urzędzie, więc to powoduje różnego rodzaju napięcia. 
Przepraszam wszystkich, których to dotyka za uciążliwość, ale naprawdę do tej pory 
zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby ten proces usprawnić. Następnym 
ruchem usprawniającym może być tylko akcja szczepieniowa, która po prostu 
pozwoli nam znieść znaczną część rygorów w zakresie obsługi interesantów, czyli po 
prostu abyśmy mogli wpuścić interesantów do Biura Obsługi Interesantów. To jest 
nasze podstawowe zadanie. Oczywiście w przypadku szczepień dalej będą różnego 
rodzaju osłony, będą maseczki stosowane, natomiast, jeżeli nie wyszczepimy 
pracowników, to nie jesteśmy w stanie tego już dalej usprawnić. Oczywiście, gdy 
poprawi się pogoda będzie cieplej na pewno tych emocji będzie też troszeczkę mniej, 
bo oczekiwanie przy ładnej pogodzie tych 10-15 minut nie jest problemem. Przy 
dzisiejszych warunkach wiadomo, że to irytuje i doskonale tą irytację rozumiem. 
Wszystkich, którzy mają jakieś sprawy w Urzędzie jeszcze raz gorąco za to 
przepraszam. Robimy, co możemy, żeby szło to w dobrym kierunku. Co do 
transportu proszę Państwa wiemy doskonale, że są te limity, natomiast wiadomo 
też, że trudno oczekiwać, żeby kierowcy pilnowali tych limitów dokładnie na każdym 
przystanku, jest to fizycznie niemożliwe. Brak funkcjonowania szkół oczywiście 
powoduje, że nie ma jakiegoś istotnego tłoku w komunikacji publicznej, ale 
wiadomo, że o to bezpieczeństwo w środkach komunikacji musimy zadbać sami. 
Rozumiem, że część pojazdów ma te miejsce oznaczone a część nie, ale wydaje mi 
się, że wszyscy się pilnujemy już po tylu miesiącach pandemii. Każdy wie i stara się 
wsiadając do pojazdu komunikacji publicznej zachować w sposób najbardziej 
racjonalny i bezpieczny dla siebie i innych. Nie mamy jakiś istotnych sygnałów, że 
dzieją się tam jakieś takie sceny, że osoby bez masek masowo podróżują, czy też te 
zasady są naruszane. Zapytam przewoźników, bo nie znam odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego jest tak, że część robi tak a część nie. Natomiast myślę, że to jest sprawa 
drugorzędna. Myślę, że każdy z nas, czy każda z osób korzystających z komunikacji 
publicznej po prostu sama stara się zoptymalizować swoje bezpieczeństwo. Nie 
mamy jakiś istotnych sygnałów o problemach w zakresie transportu publicznego. 
Rozkład jazdy jest tzw. normalny, czyli niczego nie obcinamy nie obniżamy. Staramy 
się, żeby pomimo mniejszego ruchu na mieście, komunikacja funkcjonowała na 
maksymalnych możliwościach zgodnie z naszym rozkładem i to chcemy 
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utrzymywać. Sugestie Pani radnej przyjmuję i poproszę, żeby to zostało wyjaśnione 
dlaczego tak jest, dlaczego jest taka różnorodność w podejściu. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - W uzupełnieniu do 
tego, co przed chwilą powiedział Pan Prezydent, tylko chciałem dodać, że Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego jako organizator transportu publicznego wyposaża 
wszystkie podmioty, z którymi mamy zawarte umowy na realizację usług 
przewozowych, zarówno w plakaty, naklejki, które mówią o zasadach korzystania 
z komunikacji w dobie pandemii, jak również w zawieszki, które wyznaczają 
ograniczenie liczby miejsc siedzących do korzystania. Ja dodam od siebie, że 
codziennie korzystając z komunikacji, nie mam wrażenia, że w większości 
przypadków mamy do czynienia z brakiem, natomiast one rzeczywiście powinny być 
sukcesywnie uzupełniane w ramach informacji dla pasażerów i że czasem po prostu 
ulegają zniszczeniu. Takie uzgodnienie do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 
przekażemy jakby po tym sygnale od Pani radnej. 
 
E. Łongiewska-Wijas – Panie Prezydencie, krótko chciałabym nawiązać do jednego 
slajdu, w którym omówił Pan sytuację, a w zasadzie wsparcie dla organizacji 
pozarządowych. Mój głos jest z inspiracji też organizacji pozarządowych, które 
zwróciły się do mnie, o zwrócenie uwagi Pana Prezydenta właśnie na sytuację 
pewnych, pewnie wybranych stowarzyszeń, ale mam na myśli takie szczególne 
stowarzyszenia, które założyły osoby, czyniąc swoją działalność społeczną, jakimś 
też pomysłem na całe swoje życie. Takie osoby nie łapią się na tarcze skierowane dla 
podmiotów komercyjnych, a jednak bardzo dużo dobrego robią społecznie dla 
Miasta, jednocześnie też, tak jak podkreśliłam, próbując utrzymywać się też z tego 
rodzaju działalności. W slajdzie tym widać, że na 89 wniosków, które złożyły 
organizacje pozarządowe, rozpatrzono pozytywnie raptem 17. To nie jest nawet 20%. 
Ja myślę, że dzisiaj wiele uchwał dostarczy nam też okazji, żeby na temat sytuacji 
organizacji pozarządowych również się wypowiedzieć, dlatego chciałabym zwrócić 
uwagę Pana Prezydenta właśnie na te organizacje, które w takiej trudnej sytuacji się 
znalazły. Nie jest ich dużo w Szczecinie, ale ich sytuacja, możliwości działania 
i zarobkowania są bardzo ograniczone, a w niektórych przypadkach ta sytuacja jest 
nawet dramatyczna. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin – Rzeczywiście zgadzam z Panią Radną, co 
do zasady, dlatego właśnie program na 2021 rok już obejmie 300 000 zł, czyli jest 
trzykrotnie wyższy. Oczywiście my nie mamy takiej możliwości, żeby zabezpieczyć 
tzw. tarcze dla tych organizacji, które w 100% zapewnią im taki komfort przetrwania 
w tym trudnym czasie pandemii. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem, 
w dość szerokim zakresie projektów będziemy je wspierali, być może jeszcze jakieś 
dodatkowe rzeczy się pojawią. Ja mówię tylko o programach dodatkowych, dlatego 
że działania organizacji pozarządowych są wspierane znacznie wyższymi kwotami. 
Tutaj moglibyśmy oczywiście w różnych częściach budżetu tych pieniędzy szukać, 
i to się dzieje. Ja tylko mówię tutaj o takim ekstra programie, który jest takim 
dodatkowym elementem, który przygotowujemy na 2021 rok, po to, żeby 
rzeczywiście tym organizacjom pomóc. Nie zgadzam się z opinią, że one nie mają 
możliwości skorzystania z tarczy. Tak jak Pani Radna słusznie powiedziała, dla 
części osób, to jest działalność, codzienna praca, czyli nie są to przedsiębiorstwa ale 
one jakby zarobkują w ramach tych projektów. Zresztą takich organizacji jest wiele 
w Szczecinie, choćby te, które bezdomnymi się zajmują, czy WOPR, który jest 
organizacją, która też ma pewną część pracowników etatowych i muszą 
funkcjonować, więc my tam tych pieniędzy nie ruszamy. Te pieniądze są 
rozdysponowane dalej dla tych organizacji. A oprócz tego robimy jeszcze takie 
elementy dodatkowe, w ramach takiej quasi tarczy troszeczkę, która pozwala zrobić 
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coś więcej, dlatego właśnie nie 100 000, ale tym razem 300 000 zł. Ja wiem, że to 
jest mało, gdybyśmy dali milion, to też by się to rozeszło, w 100% się z tym 
zgadzam, ale musimy też patrzeć na inne nasze projekty. To o czym mówił Pan 
Skarbnik na samym początku, my podjęliśmy decyzję na początku zeszłego roku, 
jak ta pandemia ruszała, że zaciskamy zęby i robimy wszystko tak jakby pandemii 
nie było. Taki był nasz cel. Żebyśmy nie wpadali w panikę, tylko starali się utrzymać 
stabilność finansową, bo dzięki stabilności i naszej płynności, przekazywaniu 
środków w sposób normalny, tak jak gdyby nie było pandemii, podmiotom 
instytucjom, mamy też jakby pozytywny wpływ na rynek szczeciński i powodujemy, 
że wiele podmiotów jest w stanie realizować swoje zadania. Takie było nasze 
założenie wówczas. Oczywiście, chcę powiedzieć, że myśmy planowali, że ta 
pandemia najdalej się zakończy z końcem roku, takie były nasze projekcje. Wiemy, 
że ta pandemia niestety, wchodzi mocno w roku 2021 i ten początek też nie jest 
łatwy, więc będziemy się nad tym pochylać. Chcę zapewnić na pewno nie zostawimy 
nikogo, też nie ograniczamy środków finansowych szczególnie tam, gdzie organizacje 
realizują zadania powiązane z nami lub zadania Miasta, to bezwzględnie musimy te 
środki zabezpieczać, żeby ta płynność działań tych organizacji po prostu była. 
A chcę powiedzieć, że to jest parędziesiąt milionów złotych globalnie w skali całego 
miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

13/21 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta oraz Iwona Bobrek – Dyrektor Wydziału 
Zarządzania Finansami Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
R. Lewandowski – Ja tutaj bym chciał się odnieść w imieniu Klubu i swoim 
w stosunku do tych informacji, które przed chwilą otrzymaliśmy, dotyczących 
zmiany w budżecie. Od jakiegoś czasu, gdy rządzi ta koalicja, to możemy powiedzieć 
o budżecie, że jedyną stałą jest zmienna w nim i tak wszystko płynie w jakiś 
niewiadomy bezkres finansowy. Tutaj zmiana jest jeśli chodzi o deficyt budżetowy, 
deficyt w budżecie o 100 000 000. To nie jest wcale mała zmiana, więc mimo 
wszystko, ja bym chciał się tutaj dowiedzieć i my jako klub radnych PiS, i myślę, że 
nie tylko my, bardziej precyzyjnie, czy my do końca panujemy nad tym budżetem. 
Czy my panujemy nad inwestycjami, jeżeli te inwestycje powodują takie a nie inne 
zmiany w budżecie, to co jest ich przyczyną? Może nas ogarnąć niepokój, bo zmiany, 
które idą w setki milionów już, to nie są zmiany rzędu miliona czy dwóch i sądzę, że 
powinniśmy taką precyzyjną informację tutaj uzyskać i takiej informacji w imieniu 
klubu radnych PiS i swoim oczekujemy. Bardzo bym prosił o precyzyjne 
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wyjaśnienie, co powoduje wzrost deficytu budżetowego o niemałą kwotę 
100 000 000 zł. Bardzo bym prosił o konkretną odpowiedź w tej kwestii. 
 
A. Kurzawa - Ja chciałabym się odnieść do uchwały o zmianach w budżecie, do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to budżet naszego miasta, który jest w cieniu 
niezrealizowanych inwestycji. Zwiększony został deficyt, tak jak mówił radny Robert 
Stankiewicz, o ponad 104 000 000 po dwóch miesiącach od uchwalenia budżetu, 
przypomnę było to 24 listopada 2020 roku. Tutaj z pewnością wszyscy sobie 
życzymy tego, żeby chronić i utrzymywać te inwestycje, szczególnie, kiedy jest mowa 
o tych inwestycjach, które zostały dofinansowane, i których realizacja jest 
ograniczona czasowo. Niestety ta uchwała jest dowodem na to, że w 2020 roku nie 
udało się zrealizować planu. Nie udało się realnie ocenić również harmonogramu 
i dopełnić zadań przez Miasto, przez Prezydenta, który powinien zarządzać tym 
planem i inwestycjami skutecznie. Mieszkańcy mogą się czuć w takiej sytuacji 
rozczarowani, a my jako radni nie powinniśmy przymykać oka na te 
niedociągnięcia, które miały miejsce w 2020 roku. Mamy z pewnością pełną 
świadomość, że 2021 rok jest kolejnym rokiem, kiedy mierzymy się z pandemią 
koronawirusa, jednak to też nie może być wymówką do nietrafionej polityki 
budżetowej Miasta. Inwestycje mają opóźnienia, czasami ich realizacja, nawet się 
nie rozpoczęła. I teraz mam takie pytania, albo nawet i obawę, czy za miesiąc lub 
dwa znowu nie spotkają nas zmiany w budżecie i może te dzisiejsze zmiany, które 
są wprowadzane będą przesuwane na 2022 rok. Zaległości, które dziś mamy w tej 
uchwale, dotyczą takich inwestycji, jak budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, 
etap drugi - tutaj przeniesiono 43 000 000, modernizacja dostępu drogowego do 
portów w Szczecinie, przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - 
4 000 000, przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31, rozbudowa skrzyżowania 
ulicy Floriana Krygiera z ulicą Granitową - ponad 6 000 000. Nie będę tutaj już 
wymieniać więcej tych inwestycji, które mają opóźnienia, bo mieszkańcy i tak 
rozliczą to samodzielnie, a skala tych opóźnień jest zatrważająca i uważam, że 
powinno to zostać w końcu skutecznie rozwiązane i również oszacowane, jeśli 
chodzi o harmonogramy realizowanych inwestycji. 
 
R. Lewandowski - Ja chciałbym zwrócić uwagę właśnie na ten deficyt i analizę, 
którą dokonałem w zakresie załącznika nr 4, czyli wydatki majątkowe. Według 
mojego wyliczenia procentowego wynika, że te zmiany w stosunku do planu 
z 14 stycznia 2021 roku o budżecie, ogółem wzrosły o 9,1%. W zakresie ładu 
przestrzennego gospodarki nieruchomościami aż ponad 54%, w transporcie 
i komunikacji 11,4% ponad 65 000 000 w tym przebudowa torowisk 38,5%, czyli 
tak jak było powiedziane, ponad 43 miliony. Nie chcę przytaczać poszczególnych 
grup rodzajowych, chciałbym tylko skomentować to zdarzenie w taki sposób, 
a mianowicie, to jest moje przypuszczenie, że Zarząd Miasta prawdopodobnie miał 
wiedzę pod koniec ubiegłego roku, że to finansowanie nie będzie jednak 
zrealizowane. Uważam, że można byłoby przeanalizować chociażby interpelacje 
wszystkich koleżanek i kolegów radnych pod takim kątem, że niektóre wnioski 
można byłoby zrealizować w ubiegłym roku. Mam na myśli te sprawy, które nie 
wymagają bardzo dużej czasochłonność chociażby związane z bezpieczeństwem 
pieszych, naprawa chodników i inne. Krótko mówiąc, uważam, że tak duża różnica 
prawie 100 000 000, to jest niepokojące zjawisko i bardzo często dokonywaliśmy 
w ubiegłym roku zmian budżetowych, że coś tutaj moim zdaniem nie gra. Prosiłbym 
o odpowiedź w tym zakresie, czy mieliście Państwo wiedzę pod koniec ubiegłego 
roku o tym, co się stanie w przyszłości pod względem finansowania? 
 
E. Łongiewska-Wijas – Szanowni Państwo, ja również po raz pierwszy stykam się 
z taką skalą przesunięć. Dotychczas zawsze były to przypadki sporadyczne, co też 
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na Komisji Budżetu podkreślał Pan Wiceprezydent Przepiera. Na blisko 50 pozycji, 
to jest aż 7 stron maczkiem zapisanych ale w uzasadnieniach tylko 2 pozycje 
podają, przynajmniej oficjalnie, jako przyczynę tych przesunięć pandemię. Mnie też 
interesuje, czy to jakaś nieudolność, co takiego stoi za tym, że aż w 46 przypadkach, 
moim zdaniem można po prostu uczciwie powiedzieć, ktoś nie wykonał swojej 
roboty na czas. A dziwię się, że nawet o tym nie zaraportował, bo przecież można 
było uwzględnić to, czy w nowelizacji budżetu, jaką robiliśmy w październiku, czy 
zrobić nowelę w listopadzie, czy nawet w grudniu. Gdybym była taką radną za jaką 
niektórzy z Państwa mnie mają, to pewnie zrobiłabym z tego wielką aferę i jakiś 
festiwal zarzutów o nieporadności Pana Prezydenta. Z drugiej strony studiując 
rachunkowość, notabene na tej samej uczelni, którą nasza nowa Pani Skarbniczka 
ukończyła, dobrze, wiem, że granica pomiędzy 31 grudnia a 1 stycznia jest umowna 
i że tylko w systemie księgowym, jakby świat umiera z końcem roku i zaczyna się 
1 stycznia na nowo. W rzeczywistości wiemy, że te procesy trwają i jakby wykraczają 
poza horyzont daleko, poza rok księgowy. Wiemy, że dotyczy to wszystkich procesów 
inwestycyjnych, społecznych, w sferze kultury też, realizowanych z dotacji celowych, 
i w związku z tym, z tą dzisiejszą nowelizacją mam takie pytanie: czy Pan Prezydent 
będzie tak wyrozumiały, tak jak jest wyrozumiały tutaj dzisiaj dla niektórych swoich 
wydziałów i niektórych też sektorów, będzie tak wyrozumiały w grudniu tego roku 
dla wszystkich innych podmiotów? Bo są ludzie w sektorze społecznym, w sektorze 
kultury, co chcę zaznaczyć i wiem, o czym mówię, bo rozmawiam z tymi ludźmi, 
którzy często bardzo wysokim kosztem czasu, nawet kosztem życia prywatnego, 
osobistego, robili wszystko, żeby rozliczyć projekt przed 31 grudnia. Prawie 
Sylwester a oni jeszcze biegali z fakturami. Dlatego pytam, czy Ci ludzie 
a konkretnie te sektory będą mogły liczyć w grudniu tego roku i styczniu roku 
przyszłego na podobną wyrozumiałość ze strony Pana Prezydenta z jaką dzisiaj się 
spotykają te agendy, które po prostu nie stanęły na wysokości zadania? Czy będą 
miały zagwarantowane przeniesienie środków na kolejny 2022 roku budżetowy? Ja 
nie mam nic przeciwko takiemu liberalnemu podejściu, oczywiście do kwestii 
budżetu pod warunkiem, że możliwość przenoszenia tych wydatków dotyczy 
wszystkich, a nie tylko wybranych przez Pana Prezydenta sektorów. Ja wiem 
oczywiście, że za tymi pozycjami kryją się pozycję realizowane aktualnie lub nawet 
zrealizowane. Praktycznie wiemy, że w sumie nie dzieje się jakby nic złego, ale 
widzę, że nie ma tej przychylności właśnie dla sfery społecznej i kulturalnej, a jest 
dla innych. Uważam, że tym sektorom też, jeżeli już wszystkim poluzowujemy 
zasady, to w tym sektorze też należy zagwarantować możliwość przenoszenia tych 
środków na kolejne lata. Tym postulatem równego traktowania, ostatnio przyjęliśmy 
stanowisko w sprawie równego traktowania, niedyskryminacji, chciałbym zakończyć 
swoją wypowiedź i powiedzieć, że wrócę do tego tematu w grudniu tego roku. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - Szanowni Państwo, w odpowiedzi na te 
słowa krytyki, aby Państwo mogli, wyrobić sobie ocenę tego budżetu w całokształcie, 
posłużyć się muszę kilkoma danymi cyfrowymi. Rok 2020, jeżeli chodzi o budżet 
inwestycyjny, jest to rekordowy budżet w zakresie wykonania budżetu 
inwestycyjnego w kwocie nominalnej. Jest to, tak jak mówi Pan Prezydent Krzystek, 
blisko 900 000 000 zł, a dokładniej jest to 882 000 000 zł. W stosunku do roku 
2019, jest to plus 200 000 000 zł, czyli o 200 000 000 zł więcej przerobiono w 2020 
roku, niż w roku 2019, gdzie 2019 rok był rokiem rekordowym w stosunku do 
poprzednich lat. Z kolei rok 2019, który był rekordowy do tej pory, do zakończenia 
roku 2020, to było plus 110 000 000 do roku poprzedniego. Czyli rok 2020 jest nie 
tylko największym w wartości nominalnej, ale również jest największym skokiem 
w stosunku do roku poprzedniego. Co ciekawe, to trzy ostatnie lata są tymi 
rekordowymi w historii budżetu Miasta, gdyż rok 2018 również był tym rokiem 
wysokiego wykonania, ale to było już tylko raptem w stosunku do 2020 roku 
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570 000 000 zł. Można powiedzieć, więc że w ciągu dwóch lat potrafiliśmy zdobyć 
się na wykonanie budżetu Miasta o ponad 300 000 000. Biorąc pod uwagę, że była 
to kwota 570 000 000, w procentach daje to skalę blisko 40%. Ważne jest również 
to, że w historii miasta do tej pory, tak naprawdę rekordowym budżetem wcześniej 
był rok 2015, o którym Państwu wielokrotnie mówiliśmy, który był rokiem po 
pierwsze zakończenia perspektywy unijnej, w myśl zasady N+2. Dzisiaj tym rokiem 
zakończenia perspektywy będzie dopiero rok 2023. Czyli my apogea inwestycyjne 
osiągamy znacznie wcześniej niż przed zasadą N+3, w zasadzie można powiedzieć 
w nominalnych latach, czyli usprawniliśmy sposób funkcjonowania w stosunku do 
wykonywania budżetów unijnych. Także był to rok 2015, który charakteryzowała 
tzw. płatność skumulowana, której dzisiaj nie możemy stosować ze względu na 
przepisy prawa, czyli wykonywana była inwestycja w całości dopiero płatność jej 
była na końcu. Dziś płacimy w częściach, jakby w określonych etapach inwestycji, 
co zresztą ma właśnie wpływ na terminy wykonania, o których zaraz powiem, gdyż 
jeżeli dokonuje się płatności miesięcznie czy kwartalnie, to wystarczy, że po stronie 
wykonawcy następuje miesięczne czy kwartalne przesunięcie i zakłócenia tego 
procesu jest dość spore. Jeżeli jednorazowa płatność podsumowujemy to jednym 
wydarzeniem, jedną płatnością. Skoro padły mocne słowa związane z krytyką, 
przypomnę państwu budżety od roku 2006, niech będzie od początków kadencji 
Pana Prezydenta Piotra Krzystka, bo wcześniejsze są nieporównywalne ze względu 
na nie bycie w Unii Europejskiej, ze względu na kwestie z denominacją, ze względu 
na inną wartość pieniądza, również bogactwa społeczeństwa. Trzykrotnie udało nam 
się wykonać budżet powyżej 400 mln, przypomnę 882 mln w roku 2020. 
Czterokrotnie udało nam się wykonać budżet powyżej 300 ml i raz powyżej 200 mln. 
Standardem były budżety 200, 300, 400 milionowe. Przed rokiem 2006 standardem 
były budżety 100 mln. Taka była oczywiście również nasza kondycja finansowa, na 
to należy oczywiście również nałożyć wskaźnik wzrostu cen, ale nawet, jeżeli 
następnie nałożymy wskaźniki korygujące to niewątpliwie rok 2020 był największym 
w swym wykonaniu. Słusznie zauważył Pan Radny i bardzo dobrze to obliczył, że to 
jest 9,1% niewykonania. Przy budżecie miliardowym jest to oczywiście wartość 
blisko 100 mln. zł w zakresie niewykonania. No to robi wrażenie. Oczywiście można 
powiedzieć, że gdybyśmy mieli budżet 100 milionowy byśmy mieli niewykonanie na 
poziomie 10 mln zł, posługując się tymi wskaźnikami, być może samopoczucie nas 
wszystkich byłoby lepsze. Ale zwrócę uwagę na drugą część budżetu, o której często 
nie rozmawiamy - część dochodów majątkowych. Budżet roku 2020 to jest rok, 
znowu rekordowy - 409,8 tys. zł wykonania budżetu. Czyli poprzednie lata to był 
największy rok 2015 tenże, skumulowany to było 286 mln. zł, blisko 130 mln. zł 
więcej wykonania. Teraz mam do Państwa radnych pytanie w zakresie tej 
odpowiedzialności wobec współpracowników. Czy jeżeli, tak jak było w tej 
prezentacji pokazane, udało się wcześniej zdobyć dochody na Łęknie, na Arkońskiej, 
na węźle Granitowa, w listopadzie zakładaliśmy że zdobędziemy je w tym roku, 
zdobyliśmy je wcześniej i skutecznie je skonsumowaliśmy oczywiście, to za to jest 
dobra ocena czy zła ocena. Tak samo jest po stronie wydatkowej, to ze sobą zresztą 
są powiązane. Jeżeli jedno działanie powoduje określony skutek, to również po 
drugiej stronie te konsekwencje mają miejsce. Generalnie, tak jak Państwu to 
w szczegółach omawialiśmy, każda inwestycja rządzi się swoimi prawami. 
Przypomnę Państwu, żeby nie mieć również wątpliwość, że nie tylko największa 
wartość nominalna per saldo inwestycji, ale największa ilość inwestycji, tzw. 300 
rekordów, kiedy standardem kiedyś było sto rekordów, to również trzykrotnie 
większe wykonywanie ilościowe inwestycji nastąpiło. Chociażby w budżecie 
obywatelskim, kiedy to wykonanie różnie wygląda, ale przypomnę że jak 
rozpoczynaliśmy budżet obywatelski 5, 6 lat temu, to były dwa zadania 
inwestycyjnie. Dzisiaj mamy 28 zadań inwestycyjnych. Czy budujemy wielki most, 
czy budujemy wielki węzeł komunikacyjny, czy też budujemy coś, co wymaga 
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decyzji środowiskowej na znacznie mniejszej skali, procedury są zbliżone. Wymagają 
tyle samo czasu, są te same terminy związane z postępowaniem administracyjnym. 
Są tego również konsekwencje, gdzie realizujemy to w zasadzie przy tym samym 
składzie osobowym niewiele innym niż miało to miejsce wcześniej. Państwo 
oczywiście możecie, i macie do tego prawo, bardzo krytycznie oceniać ten budżet, 
natomiast ja Państwu powiem, iż przewiduję, że rok 2021 będzie kolejnym rokiem 
rekordowym. Życzę wszystkim Państwu, sobie, aby kolejne budżety miasta również 
miał takie wykonania inwestycyjne, ponieważ myślę, że co do tego będą duże znaki 
zapytania. Oczywiście nie jest tak, że ten obraz jest jednoznaczny, że jest tylko 
dobrze, albo tylko źle. Jest to oczywiście dużo bardziej skomplikowane. Covid, jeżeli 
chodzi o formalny wpływ na te inwestycje, nie miał dużego wpływu, i to Państwu 
otwarcie mówiliśmy, i udało nam się przejść ten okres Covidu. Powiem Państwu, że 
znacznie trudniej jest w tym pierwszym miesiącu. Dużo więcej perturbacji pod 
wieloma względami, jeżeli chodzi o konsekwencje związane z Covidem, jest 
w styczniu niż w kilku miesiącach skumulowanych z roku ubiegłego. Znacznie 
więcej, jeżeli mówimy o inwestycjach, tych kłopotów zgłaszają przedsiębiorcy, firmy 
wykonawcze, chociażby prozaicznej przyczyny, po prostu więcej ludzi jest chorych, 
są niestety już również te najgorsze przypadki konsekwencji Covida. To dotyka nas 
tak, jak nie dotykało nas przez miesiące roku ubiegłego. W roku ubiegłym udało 
nam się w pewien sposób Covid złagodzić, poprzez bardzo dobre warunki 
atmosferyczne w Szczecinie, bo nie było zimy na początku roku, jak w zasadzie 
w końcówce, co na place budowy też się przełożyło pozytywnie. Te okoliczności były 
zarówno w pewnych elementach sprzyjające, jaki i w pewnych elementach niestety 
nie. To nie wykonanie budżetu również związane jest z tym, że nie dokonaliśmy, 
odpowiadając na pytanie Pana Romana Lewandowskiego, tej korekty, której często 
dokonywaliśmy rok do roku w grudniu, kiedy dane związane z wykonaniem są dużo 
lepsze. Jeżeli chodzi o ten budżet przyjęliśmy założenie do 24 listopada, dość 
szybkiego uchwalenia budżetu po to, żeby ułatwić nam wejście w inwestycje 
tegoroczne dlatego, że większość tych inwestycji jest kontynuowana, względnie część 
ich się rozpoczyna i ma większe szanse na wykonanie. Innymi słowy, nie 
dokonywaliśmy takiej finansowej budżetowej korekty, która niewątpliwie by ten 
obraz znacznie poprawiła. Zresztą, to często jest przedmiotem Państwa krytyki, że 
jeżeli budżet jest skorygowany pod koniec roku, to jego wykonanie rośnie do 98%, 
jeżeli jest nie skorygowany, to jest znacznie niższy. Nie dokonaliśmy tej korekty 
z racji również tego, że chcieliśmy, tak jak mówiła Pani Dyrektor Bobrek, wiedzieć 
dokładnie z jakim wykonaniem budżetu mamy do czynienia. Nie wiem czy Państwo 
wiecie, ale od strony buchalterii, żeby mieć pełne dane, mimo że je śledzimy, mimo 
że mamy pewne narzędzia, które nam to znacznie ułatwiają w praktyce, oficjalne 
dane związane z wykonaniem budżetu mamy na dzień 21 stycznia. Tak to po prostu 
w tym systemie wygląda. Odpowiadając na pytanie Pana radnego Lewandowskiego, 
czy można coś wiedzieć na dn. 31 grudnia, oczywiście że pewne przypuszczenia się 
ma, natomiast tak naprawdę ten stan uznaje się z chwilą zamknięcia ksiąg, z chwilą 
płatności. Tak jak Pani Edyta Łongiewska- Wijas mówiła o zamykaniu, dociskaniu 
roku budżetowego z naszej strony, ale jeżeli wykonawca nie przedłoży faktury, to my 
go nie zmusimy do przedłożenia tej faktury. Nie przedkładają tej faktury z różnych 
zresztą powodów. Również sytuacja Covidowa miała na to wpływ, bo np. 
przedsiębiorcy nie chcieli pokazywać pewnych przychodów, czy pewnych obrotów. 
Trzeba również sobie z tego zdawać sprawę, że ten obraz jest znacznie bardziej 
złożony. Każda inwestycja rządzi się swoim własnym prawem, każda jest do 
opisania, natomiast mamy tu tylko i wyłącznie do czynienia z klasyczną sytuacją, że 
następuje przesunięcie finansowe tych inwestycji. To zresztą Państwu tłumaczyłem 
i pokazywałem przykład inwestycji, której kwota 4 mln. zł nie została zapłacona 
31 grudnia, a została zapłacona w dniu 4 stycznia. Robiło to diametralną różnicę 
z punktu widzenia budżetu, bo słusznie powiedziała Pani radna Edyta Łongiewska-
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Wijas, że jest to termin umowny. Oczywiście skoro umowny i są pewne zasady gry, 
to ich się trzymamy, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że to nie wywołuje 
takich reperkusji jak by się nam wydawało, związanych z przeciąganiem inwestycji, 
która ma charakter jednak wieloletni. Jestem w stanie o każdym z tych zadań, które 
są związane z przesunięciem tutaj opowiedzieć. Jedyną nową inwestycją, związaną 
z pewną sytuacją, której nie można było przewidzieć ale się zdarzyła, jest związana 
z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To 
zadanie akurat nie będzie realizowane przez Miasto, ale przez Uniwersytet 
Szczeciński. Z ujęcia budżetowego będzie wyglądało, to tak. Jeżeli Uniwersytet 
Szczeciński sprawnie sobie poradzi z dotacją z budżetu państwa, dla której Miasto 
Szczecin jest beneficjentem, a następnie przekazującym do ostatecznego odbiorcy, 
czyli Uniwersytetu Szczecińskiego, to wykonanie tego nastąpi sprawnie. Ale jeżeli 
tak nie będzie to te 8 mln. zł. będzie nam zakłócało wynik finansowy wykonania 
całego budżetu. Na budżet pracuje wiele podmiotów, wiele struktur. W zasadzie 
każdy z wydziałów, każda z jednostek realizuje mniejsze lub większe inwestycje. Ja 
zapewniam Państwa, żeby te duże inwestycje, pod kątem tego o co pytała Pani 
radna Kurzawa, wykorzystania środków unijnych, nie są w tej chwili zagrożone, 
więc wydaje nam się, że tą perspektywę unijną jesteśmy w stanie w pełni 
skonsumować. Co ważne, i Państwo też o tym wiedzą, nakłada nam się nowa 
perspektywa, która formalnie się rozpoczęła. Oczywiście rok 2021, to okres 
przygotowawczy i raczej żadnych konsumpcji pieniędzy nie będzie. Natomiast 
Państwo wiecie, że w dzisiejszych czasach często przygotowanie inwestycji jest dużo 
bardziej czasochłonne i skomplikowane niż sama jej realizacja.  
 
P. Bartnik – Po pierwsze prawem opozycji jest oczywiście krytykowanie 
i występowanie przeciwko tym, którzy rządzą, i ja to rozumiem. To jest takie 
teatrum polityczne, które funkcjonuje w czymś takim, co się nazywa Parlamentem. 
My też jesteśmy takim parlamentem. Nie jest prawdziwa teza, że nagle są 
przesunięcia w budżecie teraz w tej kadencji a w poprzedniej kadencji, i jeszcze 
poprzedniej kadencji ich nie było. To po prostu jest nie prawda. W każdej kadencji, 
którą znam, pamiętam były przesunięcia w budżecie, bo tego wymagała polityka 
finansowa miasta i inwestycyjna. Pan Prezydent przedkładał Radzie i odpowiednia 
większość, która była wówczas w Radzie ją po prostu przyjmowała. W związku z tym 
Państwo nie udawajcie, że tego nie robiliście, bo tak dokładnie było. Po trzecie, tutaj 
padło takie stwierdzenie, że może tu jakieś inwestycje są zagrożone. Nawet nie 
patrząc w te tabelki, nawet nie analizując ich, ale chodząc zwyczajnie po mieście 
i rozmawiając z ludźmi, którzy niepokoją się tym, że mają tyle przeszkód 
przechodząc przez miasto, to niewątpliwie widać, że pole inwestycji jest 
przeogromne w mieście. To jest niespotykane do tej pory w mieście pole inwestycji, 
o czym już mówił Pan Prezydent. Na końcu te inwestycje będą skończone, i jak będą 
skończone, to wszystkim nam się będzie lepiej żyło. Oczywiście przy tak wielkich 
inwestycjach niestety nie jest tak, że wszystko udaje się zamknąć w planowanym 
czasie. Przykładem jest Łękno. Tam nagle okazało się, że jakaś woda wybiła, że 
trzeba było w ogóle robić inne podkopy, inne rozwiązania techniczne, żeby można 
było tą inwestycję kontynuować. I takich przykładów pewnie można przytoczyć 
więcej. Myślę, że ważne do podkreślenia, jest to, że Miasto po pierwsze umie 
pozyskiwać środki na te wszystkie inwestycje. Po pierwsze trzeba pozyskać, po 
drugie trzeba umiejętnie to wydać, i Miasto pozyskuje i wydaje skutecznie pieniądze 
na inwestycje, i to jest jeden z największych sukcesów. Jasne, że 1 stycznia, to jest 
data umowna, tak jak 24 grudnia jest datą umowną przypisaną naszej religii. 
W związku z tym, że to jest umowne, to trzeba przestrzegać tych reguł gry na 
podstawie tej daty, bo gdzieś, kiedyś musi być bilans. Umówiono się, że ten bilans, 
to jest 31 grudnia każdego roku, i ten bilans jest dokonywany. Dyskusja, którą 
mieliśmy na Komisji Budżetu, trwała ponad dwie godziny, byli też przedstawiciele 
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klubu Prawa i Sprawiedliwości, i z tego co pamiętam, to nawet się wstrzymali przy 
opiniowaniu tego projektu. Ta dyskusja chyba wyjaśniała wszystko, przynajmniej 
dla tych radnych, którzy byli wtedy obecni. Oczywiście można dyskutować dalej i na 
sesji, do czego tutaj rozumiem Pan Prezydent zachęca. 
 
U. Pańka - Zwracam się tutaj do Pana Prezydenta Michała Przepiery. Ja chciałam 
bardzo serdecznie Panu pogratulować wykonania tak wielu, tak wysokich budżetów. 
Ja jako radna byłam i po stronie opozycji i po stronie osoby, która wspierała 
Prezydenta Krzystka. I tak jak mój kolega Paweł Bartnik powiedział, pozyskać 
pieniądze bardzo trudno, wydać je tak by potem można było je zgodnie z umową 
rozliczyć, to jest sukces. Więc Pana sukces jest naszym sukcesem jako radnych, ale 
również sukcesem wszystkich naszych mieszkańców. Zapytam więc, parafrazując: 
Panie Prezydencie, dlaczego opozycja nie cieszy się z Pana sukcesu? Opozycjo, 
dlaczego nie cieszysz się z naszych sukcesów?. 
 
J. Balicka - Jak najbardziej popieram wypowiedzi Pana Przewodniczącego Pawła 
Bartnika i Pani Uli Pańki. Chciałam też jeszcze raz podkreślić, że zmiany do 
budżetu, wykonanie tych inwestycji były omawiane szczegółowo na Komisji Budżetu 
i te same osoby, które dzisiaj zadają pytania, też te pytania zadawały i odpowiedzi 
otrzymywały, więc się bardzo tutaj dziwię, dlaczego taka jest narracja. Jeszcze 
chciałam też podkreślić, że jestem dumna z wykonania tak wysokiego budżetu 
i tych inwestycji. Wszyscy mieszkańcy, widzą co w naszym mieście dobrego się 
dzieje. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Rady - Ja rozumiem, że czasami radni zadają to 
samo pytanie, które padło na komisji, żeby jakby szersza grupa mieszkańców mogła 
usłyszeć odpowiedź na nie i pewnie stąd to się bierze. 
 
A. Kurzawa - Chciałam się odnieść do słów Pana Radnego z Koalicji Obywatelskiej. 
Możemy mówić tutaj o umownych datach, jeśli chodzi o budżet, ale spojrzałam 
sobie na szybko na porządki obrad VII kadencji, nie widzę żeby w styczniu były 
dokonywane zmiany w budżecie, tak jak to teraz się odbywa. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - To jest prawda, bo dokonywaliśmy ich 
później. Drodzy Państwo właśnie paradoks polega na tym, że może trzeba było 
czekać do marca, może trzeba było czekać, bo tak robiliśmy zawsze.  
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Rady Miasta - Ale wtedy organizacje pozarządowe nie 
mogły środków pozyskiwać w styczniu. Zawsze kij ma dwa końce. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - Przyznam, że była taka dyskusja wśród 
nas, że być może lepiej zrobić, tak jak zawsze robiono, bo może to będzie lepiej 
odebrane, bo jest to przyzwyczajenie. Jednak wygrał pogląd merytoryczny i słuszny, 
że szybka zmiana, to jest łatwiejsze wejście, spodziewam się w dużo trudniejszy rok 
niż poprzedni, jeżeli chodzi o inwestycje, niestety. 
 
I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - Szanowni Państwo 
radni. Ja tutaj w między czasie jeszcze sprawdziłam pewne liczby, bo posługujemy 
się taką metafizyką i statystyką do oceny różnych sytuacji. Chciałabym żebyśmy 
pamiętali o tym, że teraz dyskutujemy nie tylko o budżecie, bo w rzeczywistości Pan 
Prezydent przedłożył Państwu projekty trzech uchwał: w sprawie budżetu, 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i w sprawie Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecina. I to jest ta triada, która jest omawiana razem nie bez powodu. 
Państwo uchwalają Wieloletnią Prognozę Finansową. Teraz już naprawdę bardzo 
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mało inwestycji jest realizowanych w cyklu 12 miesięcy, jednego roku. Zdecydowana 
większość, nie liczyłam tego statystycznie, ale na pewno ponad 90% projektów 
inwestycyjnych jest realizowanych na przestrzeni lat. Proszę zauważyć, że w roku 
2020 uchwalili Państwo Wieloletnią Prognozę Finansową z łącznymi nakładami 
projektów inwestycyjnych na kwotę 4 418 000 000 zł, a ten WPF i ta zmiana, którą 
Państwo przedstawiamy w 2021 roku jest na kwotę 4 432 000 000 zł, więc 
porównanie tych dwóch WPF-ów to jest różnica 1%. Proszę mi uwierzyć, że przy 
takiej dużej skali inwestycji i złożoności planowania, przynajmniej w mojej ocenie, 
nie jest to duża skala. Pan Skarbnik na pewno już Państwa do tego przyzwyczaił, bo 
lubił być takim właśnie edukatorem zawsze, często podkreślał, że budżet bieżący 
jest oddzielnie traktowany a oddzielnie jest traktowany budżet majątkowy, po 
pierwsze właśnie ze względów na skomplikowanie tych procesów inwestycyjnych. 
Proszę zauważyć, że na rozwój stać nas tylko wtedy, kiedy możemy sfinansować 
wszystkie zadania bieżące, podstawowe, jakby statutowe i dopiero te 
ekstraordynaryjne wydatki, to są wydatki w rozwój, które tak jak Pan Prezydent 
Przepiera powiedział, osiągnęły apogeum w ostatnich trzech latach. To co 
w szczególności zaznaczyła Pani Radna Edyta Łongiewska-Wijas, oczywiście inaczej 
traktuje się rozliczanie z różnymi podmiotami. Myślę, że głównie w tej sferze 
społecznej i kulturalnej mamy na myśli podmioty sektora NGS, kiedy są 
podpisywane umowy na 1 rok, w kwestii uzyskania efektów właśnie w tym roku 
budżetowym, bo następny rok budżetowy jest nowym otwarciem i zaplanowaniem 
nowych efektów budżetowych. Na pewno tutaj, w takiej polityce finansowej nie ma 
zasady przenoszenia niezrealizowanych wydatków bieżących z poprzednich lat na 
lata następne. Może być taka decyzja podejmowana tylko w przypadku jakiś 
programów wieloletnich, które ten efekt mają uzyskać nie w jednym roku, tylko 
w kilku latach. Jeżeli efekt jest jednoroczny, to stąd ta cezura, którą często Państwo 
przywołują, 31 grudnia danego roku budżetowego. Także jeszcze raz podkreślę, ten 
WPF jest naprawdę na tym samym poziomie, na którym państwo ustalili, a więc te 
zmiany mogą się wydawać duże, bo 100 mln zł to jest bardzo dużo pieniędzy, ale 
porównajmy to do 4 400 000 000 gdzie już te zmiany takie duże nie są i te nakłady 
już Państwo akceptowali w poprzednim WPF. Sama konstrukcja WPF, jakby 
zobowiązuje do tego, żeby rozpoczęte inwestycje były dalej kontynuowane, więc to 
jest jakby realizacja też podjętych przez Państwa decyzji. 
 
R. Stankiewicz – Chciałbym się odnieść od razu też do głosu rozsądku Pani 
Przewodniczącej, że właśnie my jako opozycja oczywiście też zadajemy powiedzmy 
drugi raz pytania, które się pojawiają na Komisji Budżetu właśnie ze względu na to, 
żeby społeczeństwo, żeby obywatele Szczecina mieli pełną świadomość tego, co się 
dzieje. Te pytania są niektóre bardzo precyzyjne, nie każdy musi być ekonomistą, 
nie każdy musi znać rachunkowość czy specyfikę budżetu Miasta Szczecina. Padają 
też, właśnie z naszej strony takie pytania ogólne, bardziej zrozumiałe, i to Pani 
Przewodnicząca, ja chylę czoło, właściwie to ujęła. Robimy to po to, żeby większość 
społeczeństwa, która nas słucha, ogląda miała tego świadomość. Tam gdzie jest to 
dobre i my jako opozycja stwierdzamy po dyskusjach, analizach, że na ten temat nie 
ma co dyskutować dyskusji nie robimy. Ale tutaj padały z naszej strony bardzo 
konkretne, precyzyjne zapytania. Ta moja wypowiedź ona była celowo ogólna, żeby 
poszła w przestrzeń publiczną. Ja tutaj cenię sobie bardzo Pana Prezydenta Michała 
Przepierę, właśnie czekałem na takie bardzo precyzyjne z jego strony 
wytłumaczenie, co nas niepokoi, co jest powodem, jakie są przyczyny i taką 
odpowiedź tutaj otrzymaliśmy, na bardzo precyzyjne pytania mojej koleżanki 
Agnieszki i Romana. Ta moja wypowiedź była ogólna właśnie celowo, żeby to lepiej 
zrozumieli mieszkańcy Szczecina, którzy nie muszą mieć takiej wiedzy, jaką mamy 
my, czy powiedzmy ekonomiści. Jeszcze chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pani 
radnej Urszuli Pańki. Oczywiście Pani troszeczkę tak demagogicznie niepotrzebnie 



 27

… Wiadomo, że my jako szczecinianie, jesteśmy wszyscy lokalnymi patriotami 
i cieszy nas to, co widzimy, co się dzieje, a niepokoi to oczywiście, jeżeli pojawia się 
taka rozbieżność w budżecie. To jest naturalne, że musimy, powinniśmy, jest to 
naszym obowiązkiem, spytać koalicję rządzącą w naszym mieście, jakie są powody, 
jakie są przyczyny. Otrzymujemy na to precyzyjną odpowiedź, i się wszyscy razem 
cieszymy, że Szczecin rośnie w siłę, a szczecinianom żyje się dostatniej, jak to 
kiedyś mawiano. Chciałbym podziękować wszystkim i Panu Przewodniczącemu 
Pawłowi Bartnikowi, który tak bardzo potrafi spokojnie odnieść się też do opozycji. 
Oby nam się żyło dostatniej i oby ten Szczecin nasz rósł w siłę. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - Współpracujemy z Państwem długo 
jako urzędnicy i pewnie bardziej roboczo na komisjach, niż na sesji. Słowa krytyki, 
które padają są przyjmowane, i są też ku tej krytyce powody i one mają charakter 
zarówno obiektywny jak i subiektywny. Jedno tylko chciałem dać porównanie 
i powiedzieć jak to wygląda od strony Urzędu. To, że powinno być lepiej, to jasne, 
i że są omyłki, błędy i coś nie idzie sprawnie, to też jest jasne i tu żadnych 
oczywistości nie będę przekłamywał. Natomiast Państwu powiem jedno, bo tu mnie 
Państwa wypowiedzi do tego nasunęły. Tak jak wiele lat pracuję, zajmuję budżetami 
majątkowymi, inwestycjami, kiedyś jako skład urzędniczy mieliśmy wielką 
trudność, żeby uchwalić budżet w styczniu na dany rok. Teraz mamy taką 
sprawność, że potrafimy zrobić budżet w listopadzie, uchwalić go i korekty 
dokonywać właśnie w styczniu, a nie w marcu, co nam się zdarzało. My w marcu 
dopiero wykonanie budżetu ubiegłego roku podsumowaliśmy. Więc pewną 
sprawność wszyscy razem, bo państwo radni nam też w tym pomagają, z nami 
pracują, osiągnęliśmy. Oczywiście, jak pokazują te wykonania, też jestem 
zwolennikiem tego i nad tym proszę wierzyć pracujemy, aby to nie było na przykład 
10% niewykonania przy budżecie miliardowym tylko 3%. Znacznie zmieni nam to 
wartości i na pewno tą pracę należy dalej, wspólnymi siłami wykonywać, a my ze 
swej strony urzędniczej do tego się zobowiązujemy. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Rady - Gratulujemy i mamy świadomość, że ta 
ciągłość władzy powoduje, że można mieć wizje i te wizje realizować konsekwentnie 
krok po kroku. Czasami uciążliwości się nawarstwiają, ale my to przetrwamy tak 
jak kiedyś przetrwaliśmy Struga, to przetrwamy inne inwestycje w mieście, a jego 
rozwój wszyscy widzimy. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta - Ja chciałem bardzo serdecznie wszystkim 
podziękować za tą dyskusję, z uwagą się jej przysłuchuję, i to są wszystko cenne 
uwagi. Chcę powiedzieć po pierwsze, że oczywiście nasz apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, o tym mówił Michał Przepiera. Robimy coraz więcej, coraz szybciej, 
a chcielibyśmy jeszcze szybciej. Oczywiście nie zawsze to tempo jest takie, jak sobie 
byśmy wymarzyli, bo my też czasem irytujemy się, tutaj z Michałem i z naszymi 
koleżankami dyrektorkami, które odpowiadają za budżet i za finanse, więc na 
pewno zawsze jest coś do poprawienia i z tym się w pełni zgadzam. Rzeczywiście 
kwestia budżetu, to jest tylko takie lustrzane odbicie tego, o czym mówił Paweł 
Bartnik, co się dzieje na ulicach Szczecina i w wielu projektach. Chcę podkreślić, że 
Szczecin procentowo wśród miast metropolii ma największy budżet inwestycyjny, 
dlatego niektórzy się dziwią nawet, że my dajemy radę takie projekty realizować. 
Myślę, że z tego, przede wszystkim nas rozliczają mieszkańcy, z efektu końcowego 
a nie z tego czy myśmy w styczniu, czy w marcu ten budżet korygowali. To jest tylko 
kwestia techniczna, to jest to zaplecze finansowe, za które odpowiada Skarbnik 
i jego służby, żeby to wszystko pasowało, i żeby instytucje, które nas z tego 
rozliczają miały czytelny obraz, i Państwo też, budżetu. Za to dziękuję i takie 
dyskusje na pewno będziemy jeszcze razem prowadzić. Natomiast druga rzecz, którą 
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chciałem powiedzieć, bo wyszło tak trochę po słowach Pani Edyty Łongiewskiej-
Wijas, że ja nie lubię kultury i sfery społecznej. To nie jest tak. Ja lubię wszystkich 
naprawdę i szanuję. Natomiast to, co się musi zakończyć w danym roku, to się musi 
zakończyć i czy to dotyczy sportu, czy jakikolwiek innej działalności, w edukacji 
musi być rozliczone do 31 grudnia, nawet jeżeli jest to kosztem obecności u fryzjera 
przed sylwestrem, czy kosztem chłodzenia szampana, to musi ten dokument 
wpłynąć z końcem roku do Urzędu Miasta. I tak niestety będzie Pani Edyto 
w kolejnych latach również. Dotyczy to niestety wszystkich. Natomiast inwestycje 
idą według troszeczkę, o czym mówił Michał Przepiera, innego schematu. Tutaj 
niezależnie kto je prowadzi, to jeżeli są podstawy do przesunięcia, to będziemy to 
przesuwali. Więc naprawdę lubię wszystkich, kocham wszystkich i cieszę się jak 
wiele się dzieje w mieście. Cieszę się przede wszystkim z tego, że mamy środki 
finansowe. Jestem po wielu rozmowach, w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach 
z samorządowcami, i powiem Wam, że wiele samorządów w Polsce chciało by mieć 
ten problem, żeby dyskutować, jak wydawać pieniądze na inwestycyjne i na swoje 
zadania, swoje projekty, bo w wielu miejscach problem jest taki, że nie ma czego 
dzielić. I z tą taką pozytywną myślą, że u nas jest trochę lepiej jednak niż w wielu 
innych miejscach, Państwa przy tych uchwałach pozostawiam. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 13/21 
 
za – 19  przeciw - 6  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok. Uchwała Nr XXV/730/21 stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

14/21 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 14/21 
 
za – 19  przeciw - 7  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. Uchwała Nr XXV/731/21 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
15/21 – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 



 29

 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 15/21 
 
za – 19  przeciw - 7  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025. Uchwała 
Nr XXV/732/21 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

4/21 – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
L. Duklanowski – Chciałbym kilka słów na temat tego projektu uchwały powiedzieć. 
Otóż ja uważam, że w tym projekcie uchwały przy programie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, ta preambuła, która jest taka bardzo 
egzaltowana i pompatyczna, jest niepotrzebna. My mówimy tutaj o opiece nad 
zwierzętami, o pomocy zwierzętom, natomiast ta preambuła, naprawdę nie pasuje 
tutaj do tego dokumentu. Myślę, że to jest rzecz, która jest troszeczkę na wyrost. 
W tym programie mówimy o kotach bezdomnych i kotach wolno żyjących tzw. 
miejskich. Koty, które są bezdomne, tak samo jak psy bezdomne podlegają 
umieszczaniu w schronisku dla zwierząt, mówi się tutaj o tym schronisku przy 
al. Wojska Polskiego, które dalej funkcjonuje, bo nowego jeszcze nie mamy. Jak się 
rozróżnia te koty wolno żyjące? Ja wiem, że kot wolno żyjący to taki, który się 
urodził na wolności, który cały czas egzystuje samodzielnie, wymaga jakieś tam 
opieki, dokarmiania. Koty chodzą własnymi ścieżkami. Być może kot wybiera tą 
wolność i nie chce iść do tego schroniska. Myślę, że na siłę jest produkowanie 
pewnych pojęć i szufladkowanie tych zwierząt. Ja chylę czoła przed Panem, nie będę 
wymieniał jego nazwiska, który w Wielgowie prowadzi takie schronisko dla dzikich 
zwierząt, i on tam bez żadnej preambuły, bez żadnego programu wykonuje 
naprawdę bardzo dobrą robotę w mieście opiekując się dzikimi zwierzętami. Pełen 
szacunek dla takiej pracy. Myślę, że właśnie w tym programie, po pierwsze ta 
preambułą jest zbędna, po drugie chciałbym mieć informację jak rozróżnia się kota, 
którego spotykamy na ulicy, czy on jest bezdomny czy on jest kotem wolno żyjącym? 
Następne pytanie: jaka jest ilość opiekunów społecznych kotów wolno żyjących? Bo 
tutaj mówimy o tej karcie opiekuna. Ilu jest wolontariuszy, którzy opiekują się 
w schronisku przy al. Wojska Polskiego, który się opiekują zwierzętami, konkretnie 
psami? 
 
R. Stankiewicz – Ja tutaj nawiąże do Leszka Duklanowskiego, bo sporo rzeczy 
powiedział, które chciałem powiedzieć. Ja z natury jestem kotem, więc mógłbym 
dużo powiedzieć na ten temat. I tu należy rozgraniczyć mocno psy a koty. Powiem 
pół żartem pół serio: najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, ale najlepszym 
przyjacielem kota może być człowiek, jeżeli ten kot zechce, żeby tak było, wszystko 
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się odbywa na jego warunkach. Z natury jest to drapieżnik, który kocha wolność. 
Indywidualista, egocentryk to są kocury właśnie. Tak. I teraz krótka anegdotka jak 
myśli pies? Nie uszczęśliwiajmy na siłę kota, nie trzymajmy go na smyczy. Kot myśli 
sobie, tak: kochają mnie, karmią mnie, dają mi schronienie, jestem jakimś bogiem, 
ale pies myśli inaczej. 
 
P. Słowik – To jest w uchwale. Koty wolno żyjące będą same decydowały o swoim 
bycie. Ja chciałem się zapytać z kolei o kwestie opieki całodobowej. W uchwale jest 
ujęta kwestia opieki weterynaryjnej całodobowej dla zwierząt, które są 
poszkodowane w wypadkach drogowych, i tylko tych. Moje pytanie jest o ten 
podmiot, który będzie wykonywać tą opiekę, bo w okresie świątecznym, czy po 
godzinach pracy lekarzy weterynarii w schronisku, ma być wykonywane za 
dodatkową umową zawartą z Zakładem Usług Komunalnych. Czy tutaj, coś więcej 
możemy na ten temat usłyszeć? Chciałbym też zapytać o kwestię samej opieki 
weterynaryjnej całodobowej dostępnej dla mieszkańców. Czy w ogóle Miasto 
przewiduje taką opiekę, jeśli nie teraz, to w przypadku powstania lada chwila 
nowego schroniska? Mieszkańcy sami zgłaszają taką potrzebę. Najbliższy gabinet 
weterynaryjny, czynny całodobowo, o ile wiem, jest w Gorzowie Wielkopolskim. My 
jako Miasto takiej usługi nie mamy. Czy w ramach działania naszego schroniska 
i opieki nad zwierzętami taka opcja w ogóle jest brana pod uwagę? 
 
D. Jackowski – Dzisiaj rano złożyłam interpelację właśnie w sprawie opieki 
weterynaryjnej całodobowej. Klinika z definicji jest to lecznica, która jest czynna 24 
godziny na dobę. Obecnie w Szczecinie, żadna lecznica nie ma statusu kliniki, 
natomiast ta w Gorzowie, również ograniczyła swoje godziny pracy, już nie 
przyjmuje w godzinach nocnych oraz w święta i dni wolne od pracy. Sytuacja 
wygląda w ten sposób, że my, właściciele zwierząt udomowionych w przypadku 
zdarzeń i wypadków komunikacyjnych, zatruć, ale również i potrzeby ostrego 
dyżuru, jesteśmy pozostawieni na lodzie. I właśnie pytanie moje jest, tak jak 
napisałam w interpelacji, czy w momencie uruchomienia nowego schroniska dla 
zwierząt będzie tam gabinet weterynaryjny, który i tak będzie funkcjonował 24 
godziny na dobę? Czy jest forma stworzenia systemu, tak, żeby w oparciu 
o zamknięty katalog usług, w oparciu właśnie o te nagłe przypadki, mieszkańcy 
mogli tam ratować życie swoich zwierząt, bo wielu z nas staje przed faktem, że po 
prostu zwierzę do godzin otwarcia gabinetu weterynaryjnego po prostu nie przeżyje. 
Dzisiaj odbywa się w ten sposób, że dzwonimy po wszystkich lecznicach, 
konsultujemy się na grupach na Facebooku, kto zna weterynarza, który jest 
w stanie przyjąć po godzinach zwierzę. Moja prośba jest do Wydziału, żeby rozważyć 
możliwość stworzenia na zasadach niekomercyjnych opieki nagłej dla zwierząt 
domowych. 
 
E. Łongiewska-Wijas – Swój głos kieruję do Pana Wiceprezydenta Przepiery, 
ponieważ wątek podniesiony przez moich poprzedników radnych, był kilka miesięcy 
temu dosyć solennie omawiany na Komisji Budżetu. Wówczas właśnie zwróciłam się 
przy okazji rozmowy o budżecie na schronisko o zabezpieczenie tego rodzaju 
działań. Interpelacji nie składałam, bo rozmowa była bardzo konstruktywna. Pan 
Wiceprezydent Przepiera przystał na moją propozycję rozważenia, że Państwo to 
rozważą, żeby to zadanie mogło być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego, bo ta formuła wydaje się bardzo korzystna dla obu stron. Chciałabym 
zapytać na jakim etapie to jest? Przecież, powołaliśmy na początku kadencji 
odpowiednią komórkę, która się zajmuje partnerstwem publiczno-prawnym. 
 
Anetta Kieszkowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska - W sprawie 
rozróżnienia kotów wolnożyjących od bezdomnych: o tym decyduje ustawa 
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o ochronie zwierząt. Zwierzęta bezdomne, to takie, które utraciły swój dom i one 
w środowisku naturalnym mają nikłe szanse na przetrwanie. Natomiast wolnożyjące 
to takie, które urodziły się na wolności, żyją i świetnie sobie radzą, i tak jak tutaj 
było podniesione przez Państwa radnych, program rozróżnia te dwa rodzaje zwierząt 
i absolutnie z wolnożyjących kotów nie chcemy zrobić kotów bezdomnych. Na dzień 
1 stycznia kotów bezdomnych w schronisku było 36 i są to zwierzęta, które ktoś 
przyniósł, były zabłąkane, miały na sobie obróżki, czyli były wcześniej zwierzętami 
udomowionymi. Jeżeli chodzi o opiekunów społecznych kotów wolnożyjących, mamy 
ich obecnie 524. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, którzy w schronisku pracują, bądź 
też pracowali, bo z uwagi na pandemię, jest to mocno ograniczone, to waha się ta 
liczba między 20 a 30. Jeżeli chodzi o preambułę, to preambuła do programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Szczecinie, 
która jest proponowana w 2021 roku, jest to kontynuacja programu z lat 
poprzednich, która spotkała się z pozytywną opinią zarówno organizacji 
działających w sferze ochrony i opieki nad zwierzętami w mieście (to jest 
kilkadziesiąt organizacji), jak również Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dla osób, 
które na co dzień zajmują się opieką zwierząt, ta preambuła nie jest ani 
pompatyczna, ani zbyt wyniosła. Taka propozycja padła, było to też uzgadniane z 
Panią Radną G. Zielińską w poprzednich latach, która bardzo aktywnie 
uczestniczyła przy tworzeniu tego programu. W przypadku opieki całodobowej 
weterynaryjnej, to z punktu widzenia finansów Miasta, Miasto nie może finansować 
tego typu działań w 100% z uwagi na to, że jest to działalność komercyjna. Jeżeli 
chodzi o to, czy na terenie Miasta Szczecina, mamy klinikę, to zgodnie z informacją 
jaka widnieje w Zachodniopomorskiej Izbie Weterynaryjno-Lekarskiej, mamy taką 
klinikę. Natomiast ona rzeczywiście nie działa jako klinika, jest to Klinika Pępiak na 
Prawobrzeżu. Zgodnie z informacją uzyskaną z Zachodniopomorskiej Izby 
Weterynaryjno-Lekarskiej powinna działać jako opieka całodobowa. Oczywiście 
zgodnie z zapewnieniami Pana Zastępcy Prezydenta M. Przepiery, rozważamy 
podjęcie rozmów ze środowiskiem weterynaryjnym, aby w nowym schronisku, 
umożliwić mieszkańcom całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - Wspólnie z Panem Dyrektorem Pawłem 
Adamczykiem, przedstawialiśmy sprawę nowego schroniska i tego obiektu, że tam 
będą ku temu warunki, by móc tego typu działalność prowadzić. Proszę dzisiaj tego 
nie traktować jako już wypracowane, że Miasto udostępnia swój majątek, swoje 
pomieszczenia, swoje wyposażenie, natomiast wchodzi w to funkcjonowanie jakiś 
podmiot prywatny. W tej chwili, jeżeli chodzi o tą warstwę przygotowawczą, wspólnie 
z Dyrektorem będąc odpowiedzialnymi za wybudowanie schroniska, tego typu 
warunki zapewnimy. Natomiast nad tą miękką działalnością pracuje Wydział 
Ochrony Środowiska, w tej chwili już pod nadzorem Prezydent Anny Szotkowskiej. 
To jest pewien pomysł, natomiast on musi być doprecyzowany. 
 
D. Jackowski - Ja rozmawiam z bardzo wieloma właścicielami zwierząt, i nam nie 
zależy na tym, żeby gmina za nas płaciła za te usługi, bo to jest nasza 
odpowiedzialność, to są nasze zwierzęta. Chodzi o to, że dzisiaj po prostu nie mamy, 
gdzie po godzinie dwudziestej z tymi zwierzętami się udać, a czasami sytuacje są 
bardzo różne. Pies zje w piwnicy trutkę na szczury i jest konieczne szybkie podanie, 
witaminy K, co najmniej. Również rozmawiałam z wieloma lekarzami weterynarii 
i wiem, że w większości lecznice prowadzone są przez jednego lekarza weterynarii, 
więc te osoby nie są w stanie pełnić pełnodobowych dyżurów. To jest głównym 
powodem, to że mamy za mało lekarzy weterynarii na rynku. Wiem, że już wcześniej 
była taka propozycja ze strony Miasta w formie ryczałtu, płacenie za gotowość 
lekarza, do podjęcia się leczenia właśnie po godzinach normalnego dyżuru. Nie do 
końca to wypaliło, ponieważ lekarze też nie byli tym zainteresowani. Oni też, trzeba 
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zrozumieć, chcą mieć czas wolny, żeby odpocząć, czas dla rodziny. Wydaje mi się, że 
jeżeli gmina zatrudnia weterynarza w schronisku, które i tak dyżuruje, to można ten 
zakres jego obowiązków rozszerzyć właśnie o te zadania z zakresu ratowania życia 
zwierząt. Opracować zamknięty katalog jakie są to przypadki, które byłyby u lekarza 
leczone, a mieszkańcy normalnie by płacili miastu na zasadach komercyjnych. 
Pojawił się również wśród wielu lekarzy weterynarii problem, że kiedy w nocy 
przyjeżdża do nich właściciel z chorym psem czy kotem potrzebna jest nagła 
operacja, która jest kosztowna, różnie bywa później z dochodzeniem tych 
należności. W większości lekarze weterynarii muszą kierować sprawy do sądu żeby 
te należności odzyskać. Jeżeli byłoby tutaj relacja pomiędzy mieszkańcem 
a miastem, Miasto ma zupełnie inne możliwości ściągania należności, bez strony 
sądowej, nie tak jak lekarze weterynarii. Powiem szczerze, obawiam się, że żaden 
lekarz nie będzie chętny do podjęcia się dyżuru 24-godzinnego w schronisku, jeżeli 
te zasady będą takie jak były wcześniej. Mamy tych lekarzy po prostu zwyczajnie za 
mało i oni nie są pewni, że dostaną na zasadach komercyjnych zapłatę za swoją 
usługę, która po godzinach normalnego przyjmowania jest zdecydowanie wyższa. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 4/21 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Szczecinie w 2021 roku. Uchwała Nr XXV/733/21 stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

5/21 – wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin 
porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań 

z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 5/21 
 
za – 26  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego 
z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami w 2021 r. Uchwała Nr XXV/734/21 stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
16/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych 
przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na 
terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał . 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 16/21 z autopoprawką 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu 
nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, 
uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Uchwała Nr XXV/735/21 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
17/21 – 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 23 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 17/21 
 
za – 29  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie 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 
XXV/736/21 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

18/21 – uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie” 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Patrycja 
Wolińska-Bartkiewicz - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
M. Ussarz - Ostatnio na Komisji przedstawiono nam ten plan, który zawarty był 
jedynie w dwóch stronach. Same były ogólniki, dlatego poprosiłem o te szczegóły. 
Nie było się nawet do czego odnieść i nie było to poważne podejście, uważam. 
Dziękuję za przygotowanie tej dokumentacji, jest już bardziej rzeczowa i tych map, 
które zobrazują nam, jaki mamy stan kanalizacji i gospodarki wodno-ściekowej 
w naszym mieście. Na tej podstawie, chciałbym się odnieść do planowanych 
inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej do 2024 roku w naszym mieście oraz do 
planowanych taryf. Jeżeli chodzi o inwestycje planowane w gospodarkę ściekową, to 
nie zauważyłem, żeby w wieloletnim planie budowy były plany podziemnych 
zbiorników retencyjnych. Wiele się mówi o potrzebie gromadzenia wody deszczowej 
w dużych miastach, nieraz to także na Komisji ds. Komunalnych omawialiśmy. Ze 
względu na susze te zbiorniki są dość ważne. Zbiorniki retencyjne gromadzą także 
nadmierną ilość deszczu przy większych opadach. Jak wiemy w centrum miasta 
większość sieci jest przestarzała i niemiarodajna. Mieszkańców i zabudowy przybyło 
w naszym mieście a sieci niektóre pamiętają jeszcze czasy niemieckie, dlatego 
zbiorniki retencyjne zabezpieczałyby nas przed tymi podtopieniami ulic w centrum 
miasta. Na Niemcewicza mamy taką sytuację, Pani Przewodnicząca Komisji ds. 
Gospodarki Komunalnej, zna sytuację bardzo dobrze. Brakuje mi tutaj jakiegoś 
podejścia na te przyszłe lata. Program łapania deszczówki, mamy program rządowy. 
Wiele miast typu Wrocław wprowadza takie lokalne programy łapania deszczówki 
w domkach jednorodzinnych. Mam pytanie: czy na terenach nowych osiedli typu 
Kijewko lub też innych, mają być sieci ogólnospławne, czy stworzą Państwo tylko 
kanalizację sanitarną, tak żeby mieszkańcy sami gromadzili wodę w budynkach 
jednorodzinnych? Podpunkt drugi, to budowa nowych kanalizacji sanitarnych. 
Osiedle Skolwin jest zaniedbane i niestety także w kwestii kanalizacji jest 
zaniedbane, tylko na ulicy Ornej planujecie inwestycje. Teren po prostu jest 
zapomniany. Jeżeli chodzi o Prawobrzeże, to już sytuacja jest gorsza, bo na Osiedlu 
Kijewko, gdzie teraz dużo się buduje jest całkowity brak sieci kanalizacji. 50 000 na 
projekt Państwo chcecie przeznaczyć do 2024, ale to tylko na projekt. Czyli ludzie 
teraz będą inwestowali we własne szamba, żeby za 5-10 tam można było podłączyć 
się do kanalizacji. Płonia - 50 000 też na projekt. Płonia - tam jest zabudowa 
wieloletnia, to nie jest nowe osiedle, a też jest dość zaniedbane. W Wielgowe jak 
wiemy, też jest dużo domków jednorodzinnych, całe szczęście już widzę, że w tym 
planie jest ujęta inwestycja aż na 11 000 000. Mam pytanie: czy wobec tego całe 
Wielgowo już zostanie skanalizowane i problem zostanie rozwiązany? Teraz kolejny 
podpunkt, to budowa i przebudowa modernizacji sieci kanalizacyjnej, Szczecin 
Lewobrzeże. To mam pytanie: jak wygląda sytuacja na ulicy Jodłowej? Interpelacja 
była w tej sprawie, także inni radni z klubu pytali, dlaczego roboty zostały 
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wstrzymane? Jak wiemy tam był niewybuch, ale jak niewybuch został usunięty, to 
dalej koparki dość długo stały. Mieszkańcy nie byli zadowoleni z tej sytuacji, że nic 
się nie robi. Dlaczego taka była sytuacja? Nie znalazłem tutaj w tym planie 
wieloletnim inwestycji w sieci, na ul. Kolumba. Jak wiemy, cała ulica ma zostać 
kompleksowo zmodernizowana, a jak wygląda tam system kanalizacyjny? Obecnie 
jest dość przestarzały. Mieliśmy tam szczecińską „Czajkę” na ulicy Zapadła, chyba 
nie bez przypadku ta nazwa. Czy planowane są inwestycje infrastrukturalne w sieć 
kanalizacyjną przy tej bardzo dużej inwestycji od ul. Wyzwolenia? Bardziej mnie 
interesuje wymiana torowiska, która ma się odbyć w kierunku do pętli Niebuszewa. 
Czy tam wymiana sieci będzie planowana, bo ul. Niemcewicza i ul. Kadłubka jest 
wielokrotnie zalewana? I ul. Wilcza. Bardzo się cieszę, że w końcu został ten 
„wodospad” naprawiony i sytuacja ruszy do przodu, już nie będzie tych 
wodospadów. Tutaj dokonaliście Państwo inwestycji pokaźnej. Jeżeli chodzi 
o kolejny punkt, to uważam, że ogrody działkowe są problemem w naszym mieście. 
Tutaj też nie widzę żadnej kompleksowej polityki. Jak wiemy na ogrodach 
działkowych, bardzo dużo domków jednorodzinnych powstaje i tam nie ma tej 
kanalizacji. Są szamba, szamba bardzo często przeciekają i to jest spory problem 
dla Miasta. Jeżeli chodzi o przepompownie ścieków na naszym terenie, to bardzo się 
cieszę, że w Szczecinie planujecie zmodernizować większość. m.in. Szczawiowa 
i Białowieska przy oczyszczalni ścieków na Pomorzanach. Tylko obok zaraz mamy 
przepompownię Górny Bieg i nie rozumiem, dlaczego tą omijacie. Wiem, że 
w 2017 r. bodajże chyba została wykonana inwestycja i tą przepompownię 
zmodernizowano, tylko jak ją zmodernizowano, jeżeli ścieki dalej kanałem 
przelotowym przez tą przepompownię się wylewają i to nie jednorazowo. Ja tam 
byłem na miejscu i rozmawiałem z wędkarzami oni powiedzieli, cytuję: ,,Pan 
przyjedź tu po każdym deszczu większym, tu codziennie się ….” nie będę cytował co 
się wylewa, bo wszyscy wiemy co się wylewa do tej Odry. Mamy XXI wiek i jakie 
mamy podejście do ochrony środowiska? Bardzo cieszę się, że też w oczyszczalnię 
Zdroje inwestujecie 34 mln, tylko nie zostało to rozpisane na jakie podpunkty. Jeżeli 
chodzi o wodę to system wody lepiej się miewa w naszym mieście niż systemy sieci 
wodociągowej, więc nie mam zastrzeżeń, oprócz tych rur azbesto-cementowych. Ile 
jeszcze mamy takich rur? Wiadomo, że powinno się je usuwać w trosce o dobro 
mieszkańców, którzy korzystają z wody z sieci. Nie widzę tu jakiegoś kompleksowego 
podejścia do tego tematu, tylko kilka sieci wymienionych do 2024. Podsumowując 
gospodarkę wodno-ściekową, to w planie nie widzę znaczących modernizacji sieci 
w centrum miasta na Lewobrzeżu, choćby przez, tak jak wspomniałem, budowę 
podziemnych zbiorników retencyjnych, co zapobiegałoby podtopieniom ulic, choćby 
i na Niebuszewie. Niektóre osiedla typu Kijewko, Płonia dalej są bez kanalizacji, co 
uważam za nienormalną sytuację w naszym mieście. Także, te parędziesiąt 
milionów na sieć kanalizacyjną i jej modernizację do 2024 uważam, że to są za małe 
środki w porównaniu do tych perspektyw i tych problemów, jakie mamy z siecią 
w naszym mieście. Mam pytanie do Pani Prezes dotyczące taryf. Na Komisji 
pytaliśmy w imieniu klubu, jakie planowane są stawki za wywóz ścieków 
i dostarczenie wody, czy są planowane podwyżki? Usłyszeliśmy, że tak, będą 
podwyżki, że nieznaczne podwyżki. Każdy z radnych dostał taki wykaz, ale proszę 
coś więcej na ten temat, bo ja bym chciał poznać szczegóły, o jakie kwoty 
w najbliższym roku, dwóch, planujecie zwiększyć opłaty za wywóz ścieków 
i dostarczanie wody dla mieszkańców? 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Ja może pozwolę sobie 
jako pierwszy, żeby Pani Prezes nie wprawiać w zakłopotanie, dlatego że część uwag 
Pana Radnego Macieja Ussarza kompletnie nie dotyczy przedmiotu tej uchwały, 
mówię o uwagach w zakresie gospodarki deszczowej, bo to nie jest tak naprawdę 
przedmiot tej uchwały. To wszystko o czym Pan Radny mówił, i po części przywołuje 
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te tematy, które wielokrotnie były omawiane, nie są tak naprawdę przedmiotem tej 
uchwały, i dlatego myślę, że jest to przedmiot na inną dyskusję. To co jest 
programem zagospodarowania wód deszczowych, działaniami w zakresie budowy 
kanalizacji deszczowej, jak i zbiorników retencyjnych, to są te działania, które leżą 
w kompetencjach Gminy Miasto Szczecin ze spółką ZWiK. Gmina Miasto Szczecin 
podpisuje umowy na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, natomiast 
inwestowanie w tym zakresie jest po stronie gmin. I teraz płynnie nawiążę do tego, 
o czym też Pan Radny był łaskaw wspomnieć, a mianowicie tego, co jest związane 
z działaniami inwestycyjnymi miasta, o których już wielokrotnie rozmawialiśmy, 
i które dotyczą tych największych inwestycji, ale również mniejszych. Zapytał Pan 
o ulicę Kolumba, o program związany z modernizacją torowisk. Te wszystkie 
inwestycje od kilku lat są realizowane w pełnym porozumieniu m.in. ze Spółką 
w zakresie wspólnych realizacji. I tak jak dzisiaj jesteśmy na etapie przetargu na 
modernizację torowisk wzdłuż ulicy Kolumba, wzdłuż alei Powstańców 
Wielkopolskich, to jest dokładnie taki przykład, gdzie wszyscy gestorzy sieci są 
informowani o zamiarach gminy, stąd nasze wieloletnie plany. I to, co też pojawia 
się jako pewien zarzut do miasta, że to trwa długo. Tylko między innymi trwa to 
dłużej, bo na etapie przygotowania koncepcji każdy gestor lub również spółka ZWiK 
ocenia stan swojej infrastruktury i podejmuje świadomą decyzję czy dokonuje 
modernizacji tej części infrastruktury. I tak to ma miejsce chociażby przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich, Kolumba, Wyzwolenia itd. bo to jest nasza 
odpowiedź. O tym wielokrotnie dyskutowaliśmy i na Komisji Budżetu i na Komisji 
Gospodarki Komunalnej, by nie dochodziło do sytuacji, w których na świeżo 
zmodernizowanych, wyremontowanych drogach, ulicach, torowiskach nie doszło do 
takiej sytuacji, że 3 lata po modernizacji rozkopujemy na nowo i dokonujemy np. 
modernizacji sieci wodociągowej. Tutaj chciałbym Pana Radnego uspokoić 
a Państwa poinformować, i staramy się przy każdej rozmowie o zadaniach 
inwestycyjnych w danej perspektywie czy roku, czy wieloletnim programie, również 
o tym mówić, że jest to inwestycja łączona. Taką inwestycją, jest Jodłowa, o którą 
Pan Radny pytał, i o której również mówiliśmy, że modernizacja Jodłowej to jest 
wspólne przedsięwzięcie obejmujące m.in. wymianę kolektora. I to jest zadanie 
największe w tym działaniu jak chodzi o wartość i dlatego prowadzącym to wspólne 
zamówienie Zakładu Wodociągów Kanalizacji, Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego, jak i Miasta właśnie w zakresie gospodarki deszczowej, jest wspólnym 
przedsięwzięciem. Rozumiemy głosy niezadowolenia z punktu widzenia, być może 
wrażenia przestoju, natomiast tam kontrakt obowiązuje do 30 czerwca, o tym 
wyraźnie też Państwa informowaliśmy, i do tego czasu, ta inwestycja zostanie 
zamknięta i będzie tak naprawdę jednocześnie realizacją w zakresie infrastruktury 
podziemnej, ale też modernizacją samej ulicy Jodłowej, która od wielu lat już na tę 
modernizację czekała a robiliśmy to w korelacji i we współpracy ze Spółką 
i Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Więc chciałbym, żebyśmy dyskutując 
o tym programie, faktycznie rozmawiali o tym, co jest jego przedmiotem. Odnosząc 
się już do konkretnych pytań o budowę kanalizacji, chociażby w takim osiedlu jak 
Wielgowo, Pan Radny rzeczywiście ma prawo nie wiedzieć, bo nie był w poprzednich 
kadencjach członkiem Rady Miasta. Wielgowo jest akurat przykładem wieloletniego 
programu, o czym może poświadczyć Pan Radny Władysław Dzikowski, który tego 
programu przez wiele lat bardzo konsekwentnie pilnuje i to co jest przedmiotem 
realizacji Spółki w tym rejonie miasta, jest realizacją tak naprawdę związaną 
z bardzo dynamiczną rozbudową. O Skolwinie, mówiła Pani Przewodnicząca 
Łażewska. Pewnie w każdym miejscu na skutek dynamicznie rozwijającego się 
miasta będą takie momenty, w których ktoś podejmując decyzję o budowie domu na 
przysłowiowym dawnym polu, czyli po przekształceniu działki rolnej w działkę, na 
której może prowadzić inwestycje budowlane, nazajutrz ma oczekiwanie, że pełna 
infrastruktura łącznie z drogą, oświetleniem, kanalizacją sanitarną i wszystkim co 
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możemy sobie wyobrazić, będzie doprowadzona. Tylko pamiętajmy o tym, że też przy 
zasiedlaniu tych lokalizacji, każdy z właścicieli podejmuje decyzję w określonym 
stanie rzeczy. Może zapoznać się z wieloletnimi planami miasta, może zobaczyć tak 
naprawdę, jakie są plany zagospodarowania przestrzennego dla tych rejonów, itd. 
Kupując działkę w cenie niższej za m2, bo nie ma właśnie określonych przyłączy 
i nie ma tak naprawdę podłączenia do sieci, kupujący podejmuje świadomie ten 
element ryzyka inwestycyjnego. Chciałbym, żebyśmy biorąc pod uwagę charakter 
tego programu, rozmawiali właśnie o tych strategicznych kierunkach, bo o tym też 
Pani Prezes mówiła na komisji, odnosząc się do tego, że program wieloletni ZWiK-u, 
jak chodzi o inwestycje, jest skorelowany z programem inwestycji miejskich. Myślę, 
że to jest też jeden z tych elementów, na które warto zwrócić uwagę, bo to pozwala 
tak naprawdę osiągnąć pewien efekt synergii zarówno ekonomicznej, bo obniża per 
saldo koszty prowadzonych inwestycji, ale również zmniejsza ten aspekt 
uciążliwości dla mieszkańców prowadzonych inwestycji. Takie jest nasze wspólne 
działanie, takie przyjęliśmy sobie cele i nie da się przeprowadzić inwestycji 
w mieście, które zasadniczo zmieniają zarówno tą infrastrukturę podziemną, jak 
nadziemną w taki sposób, aby one w żaden sposób nie dotykały mieszkańców. My 
za każdym razem, staramy się poprzez wprowadzanie czasowych organizacji ruchu 
realizować je w taki sposób, aby to minimalizować. Natomiast niestety, nad czym 
ubolewamy, nie da się zrobić tego w sposób bezbolesny. I tu już pozwolę sobie oddać 
głos Pani Prezes, żeby na pozostałe pytania Pana Radnego Macieja Ussarza 
odpowiedzieć. 
 
M. Ussarz - Ja zdaje sobie sprawę, że gospodarka deszczowa jest tematem 
odrębnym ale jest ściśle powiązana z gospodarką ściekową, gdyż mamy dużo sieci 
ogólnospławnych w naszym mieście i można rozwiązać tę sytuację. Bo rozwiązaliście 
taką sytuację podtopienia Wilczej bajpasem, budując ogólnospławnej obok drugiej 
sieci, więc te tematy się łączą. Dlatego ja poruszyłem ten temat. A Wielgowo - to 
pochwaliłem, że tu inwestycje są potężnie, idą w dobrym kierunku. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Panie Macieju 
przepraszam, ale Pan w swojej wypowiedzi użył takiego stwierdzenia, że nie widzi 
Pan, abyśmy w budowie sieci kanalizacyjnej uwzględnili podziemne zbiorniki 
retencyjne. No nie do końca jest to rzecz do połączenia. 
 
M. Ussarz - To Pan Dyrektor, źle mnie zrozumiał. Chodziło mi o powiązanie 
tematów, a Wielgowo, to powiedziałam, że ja widzę, że inwestycje ruszają, tylko 
dlaczego nie ma tak np. na Kijewko, które też teraz bardzo się rozbudowuje. 
 
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - 
Na ogródkach działkowych, co do zasady nie powinno być sieci kanalizacyjnej z racji 
tego, że woda doprowadzana do ogrodów działkowych służy tylko i wyłącznie 
podlewaniu roślin. 
 
M. Ussarz - Zabudowy też nie powinno być. 
 
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - 
Nie powinno być. Tak. Uważam, że wszyscy mamy świadomość, że ta zabudowa, jest 
zabudową nielegalną, w pewnym znaczeniu. My mamy wiele wniosków 
wpływających do ZWiK-u, o wybudowanie czy przyłączenie jakieś kwatery 
w ogrodach działkowych do sieci kanalizacyjnej. Nie możemy tego robić, bo jest to 
działanie, do którego nie mamy podstaw prawnych. Myślę, że jest to szerszy 
problemy miasta i kontrolowania tego, co się na ogrodach działkowych dzieje. Jeżeli 
chodzi o koordynację projektów inwestycyjnych, tak jak wspomniałam na komisji, 
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również teraz mamy w planie 26 mln. zł przewidzianych na udział, partycypacje 
w projektach, które są realizowane razem z ZDiTM, czy razem ze spółką 
Szczecińskie Inwestycje Miejskie, czy Tramwaje. Tu dwie bardzo ważne inwestycje 
tramwajowe: w ulicy Kolumba i ul. Powstańców Wielkopolskich. Dla ZWIK-u, 
wymiana naszej infrastruktury w tych rejonach jest kluczowa. Zapewnione są 
środki w planie. Jeżeli chodzi o takie ulice, które Pan Radny wymienił, ul. Ornana 
na Skolwinie, czy nowe osiedla, które się budują, my mamy w planie w pozycji IV 
taki punkt jak: „Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowanych przez 
inwestorów zewnętrznych”. Tu trzeba sobie powiedzieć, że ZWiK nie jest jedynym 
inwestorem, czy inne podmioty miejskie nie są jedynymi podmiotami, które 
inwestują w nasze sieci. My odkupujemy od inwestorów te sieci, na podstawie 
umów zawieranych zgodnie z procedurą obowiązującą w ZWIK-u. Oczywiście nie są 
to kwoty, które wynikają z wartości inwestycji. Trzeba mieć świadomość, że 
podłączenie dużego osiedla do sieci będzie miało inne przychody dla Spółki 
w eksploatacji niż podłączenie małego domku pod lasem. Używam celowo takiego 
porównania, żebyście Państwo mieli obraz. 150 m rury wodociągu kosztuje te same 
pieniądze a inne są przychody z tego tytułu. ZWiK posługując się metodą 
dochodową, uwzględnia ile w okresie zwrotu z inwestycji przychodu ZWiK uzyska 
z tej inwestycji, i taką kwotę proponuje inwestorom. W planie mamy na te cele 
zaplanowane 2 mln. zł. Oczywiście wartość tych inwestycji jest znacznie większa, co 
nam doświadczenie pokazuje. Natomiast w sytuacji braku miejscowych planów 
zagospodarowania, o czym mówił Pan Dyrektor Adamczyk, inwestor musi mieć 
świadomość, że jeżeli kupuje tanio działkę, nieuzbrojoną, nie podłączoną do żadnej 
infrastruktury sieciowej, będzie musiał ponieść w jakimś zakresie te koszty. Ja 
zdaję sobie sprawę, i w Spółce zdajemy sobie sprawę, że miasto się rozbudowuje na 
obrzeżach. Natomiast nie wszędzie jest ekonomiczne uzasadnienie do inwestowania 
w te sieci. Chciałabym Państwa też uczulić na ten temat, ponieważ na pewno się 
Państwo spotykają z mieszkańcami, którzy mówią, że na ich ulicy, nie ma sieci, 
a powinna być, bo właśnie taka osoba chce wybudować dom jednorodzinny, gdzie 
tej sieci nie ma. Ten plan powstał na podstawie potrzeb naszej sieci eksploatowanej. 
Przyjęliśmy takie kryteria, że priorytetowo traktujemy sieci, które się charakteryzują 
dużą awaryjnością. Takie inwestycje tutaj są wskazane. Oczywiście oprócz tej 
koordynacji, która jest też bardzo wymagana, to największe środki finansowe 
w planie dotyczą nie budowy nowych sieci, tylko modernizacji istniejących. Dotyczy 
to Prawobrzeża, i tego co Pan wspomniał, mamy tutaj kanalizację ogólnospławną 
w 70%. Prawobrzeża ten temat nie dotyczy, bo jest to osiedle, gdzie rzeczywiście 
zabudowa jest mniejsza i budowa tych osiedli na Prawobrzeżu od podstaw pozwoliła 
kanalizację deszczową od razu wybudować. Natomiast lewobrzeżna część Szczecina 
wymaga modernizacji kanałów ogólnospławnych i tu też kierowaliśmy się 
wskazaniami awaryjności. Patrzymy również, co się dzieje w mieście, które obszary 
się rozbudowują, gdzie powstają kolejne inwestycje, i na to przeznaczamy środki, 
żeby również naszą infrastrukturę czy poszerzyć, czy zmodernizować w taki sposób 
aby odbiór ścieków czy dostarczanie wody było możliwe, dla tej dodatkowej 
zabudowy. Jeżeli chodzi o azbesto-cement to zobowiązania mamy ustawowe do 
2032 roku, tak też podzieliliśmy naszą sieć. Około 70 km sieci było w Szczecinie 
wybudowanych z użyciem azbesto-cementu. Natomiast, jeżeli chodzi o wodę to 
podkreślam, Światowa Organizacja Zdrowia 15 lat temu ogłosiła wyniki badań, 
z których wynika że azbesto-cement, czy azbest uwalniany z tego produktu jest 
szkodliwy w styku z powietrzem. Natomiast, jeżeli chodzi o rury, zwłaszcza 
wodociągowe wykonane z azbesto-cementu, one nie są szkodliwe i azbesto-cement 
się do wody nie uwalnia. Czyli mieszkańcy, którzy spożywają wodę gdzie w jakiejś 
części sieć jest zbudowana z tego materiału, ten azbesto-cement nie przedostaje się 
do organizmów ludzkich. Niemniej jednak z doświadczenia wiemy, że ta 
infrastruktura z lat 70-tych ubiegłego stulecia jest po prostu kiepskiej jakości 
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i w środowisku moich kolegów wodociągowców mówi się, że te rury strzelają. Mamy 
podzielony plan wymiany tych sieci na lata do 2032 roku. Taki plan w ZWiK-u 
powstał i na ten okres do 2024 roku, mamy kwotę 4 200 000 zł zaplanowaną na 
wymianę tych najbardziej priorytetowych, potrzebnych do wymiany sieci. 
Przepompownie to są takie obiekty, które się bardzo szybko utylizują, nawet stawki 
amortyzacyjne tutaj są przyspieszone, ponieważ przepompownie i te materiały są 
narażone na środowisko agresywne ścieków. W całym planie mamy bardzo dużo 
propozycji związanych z modernizacją i z wymianą pomp, tak naprawdę do tego się 
sprowadza wymiana przepompowni. Ja jeszcze nawiążę do tego, o czym była mowa 
na początku, o budowie zbiorników retencyjnych. Razem z Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej pracujemy nad programem rozszerzenia naszego porozumienia w tym 
zakresie. Myślę, że stosowne decyzje będą podejmowane jeszcze w tym roku 
i będziemy również dyskutować na ten temat. Ja jako Prezes Zarządu Zakładu 
Kanalizacji Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie widzę potrzebę koordynacji tych 
zadań i zgodnie ze strategią Szczecina, które jest miastem pływającym ogrodem, 
myślę, że te tematy są bardzo wrażliwe. Dzisiaj jest klimat do tego, żeby o tym 
rozmawiać i podejmować stosowne działania. Mamy pewne koncepcje już 
w Zakładzie przygotowane oraz ludzi, którzy zainteresowali się tematem. Myślę 
również, że czytając umowę partnerstwa, która jest taką podstawą do wydatkowania 
środków pochodzących z funduszy unijnych, to można przeczytać w priorytecie 
walki ze zmianami klimatycznymi takie wskazanie, że tego typu infrastruktura 
będzie mogła liczyć na dofinansowanie. Ona jest infrastrukturą drogą i zawsze była 
traktowana w taki sposób. Zbiorników podziemnych retencyjnych nikt nie widzi, 
więc zawsze gdzieś były w ogonie potrzeb priorytetów inwestycyjnych. Natomiast 
teraz jest ten czas, przygotowujemy się razem z kolegami i koleżankami z Urzędu 
Miasta, mam nadzieję, że w tym roku wypracujemy takie porozumienie i taki 
program działań. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Jackowski – Pani Prezes, ja nie wiem, skąd pojawiło takie stwierdzenie, że na 
ogrodach działkowych nie można lokalizować kanalizacji spławnej. Jest to 
nieprawda. Na ogrodach działkowych, ponadto można lokalizować budowle, są to 
altany. Altany do powierzchni 25m2, podpiwniczone, łącznie z poddaszem 
użytkowym mogą powstawać na terenach ogrodów działkowych. Wiele miast 
chociażby Bydgoszcz, wręcz dofinansowuje budowę sieci kanalizacyjnej na ogrodach 
działkowych. Tymczasem prawdą jest, że w Mieście Szczecin, w każdej altanie jest 
toaleta a ścieki z tej toalety odprowadzone są po prostu do dziury. Więc jest to 
nieprawda, że tych obszarów nie można skanalizować, można je skanalizować, 
a wręcz należałoby skanalizować, zwłaszcza na terenie osiedla Gumieńce, gdzie 
zaraz obok ujęcia wody pitnej, obok działającej studni, mamy kilka ogromnych 
terenów ogrodów działkowych. Ścieki bytowe z tych ogrodów działkowych 
odprowadzane są do jeziorka Słonecznego, które nam pięknie zarasta, a Wody 
Polskie nic z tym tematem nie robią, ponieważ jest to dla nich za mała 
i niepotrzebna inwestycja. Prosiłabym tutaj nie wprowadzać radnych, ale również 
mieszkańców w błąd. 
 
A. Kurzawa – Radna zaprezentowała zdjęcia. To są zdjęcia z jednej z moich 
interpelacji dotyczącej ulicy Santockiej i ulic Świerczewskiej do 26 Kwietnia. Tutaj 
mamy przykłady źle działających odpływów lub źle usytuowanych odpływów. Mamy 
uchwalany teraz plan modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, jest w nim wpisane sporo inwestycji, natomiast mam wątpliwości 
co do wykonania tych inwestycji. Tutaj mamy np. odpływ znajdujący się na środku 
jezdni, natomiast ulica jest cała zalana. Podkreślam, że to nie są jednostkowe 
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przypadki. Składałam też interpelację w sprawie ulicy Krzywoustego i Bohaterów 
Warszawy, tam również nowe nawierzchnie jezdni wyglądają w taki sposób, że są po 
prostu zalewane, woda stoi a odpływy nie działają zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Moje pytanie: czy Miasto będzie bardziej skrupulatnie podchodziło do kontrolowania 
inwestycji, aby nie musiały być one poprawiane w późniejszym okresie? Jakie 
konsekwencje będą wyciągane wobec takich nieprzygotowanych, moim zdaniem 
planów, które potem pokazują, że mamy problemy dalej z nawierzchnią, 
z kanalizacją na ulicach? Myślę, że tutaj przy uchwalaniu takiego planu w sprawie 
Wodociągów i Kanalizacji należałoby się pochylić właśnie nad tymi sprawami, aby 
w przyszłości nie dochodziło do sytuacji, gdzie nowa nawierzchnia wymaga 
poprawek. 
 
J. Balicka - Ja chciałam się odnieść do słów Pana Macieja Ussarza, który mówił, 
że na Komisji Komunalnej wielokrotnie rozmawialiśmy na temat m.in. ulicy 
Kadłubka, która jest zalewana od czasu do czasu. Chciałam też nadmienić, że jak 
omawialiśmy projekt budżetu nad 2021 rok, to proszę zauważyć, że w budżecie jest 
zapis mówiący o ulicy Kadłubka. Chciałabym teraz poprosić o taką informację Pana 
M. Przepiery, który by nam przedstawił, co planowane jest na ulicy Kadłubka w tym 
roku i w przyszłym. Też chciałam nadmienić, że mamy wiedzę ze ZWiK-u, że plany 
na tą ulicę są. 
 
M. Pawlicki – Wydaje mi się, że troszeczkę jest tutaj niezgodności z tym jaka 
dyskusja była na Komisji. Chciałem Maciejowi Ussarzowi podziękować za bardzo 
merytoryczne i kompetentne przygotowanie pytań. Były to pytania bardzo dobre 
i oczywiście nie w 100% ale w 99%, ale w temacie oczywiście, także kto nie pyta ten 
nie błądzi. Ja na Komisji wspominałem i prosiłem o prognozy. Chciałbym najpierw 
podziękować, bo jest postęp, bo dostaliśmy rozszerzony wieloletni plan rozwoju 
modernizacji urządzeń. On Jest bardziej szczegółowy i za tą pozycję chciałbym 
podziękować. Niestety za drugą pozycję tych podziękowań już nie będzie. Chciałem 
powiedzieć, że gminy dużo mniejsze od nas i to gminy na Pomorzu Zachodnim 
takowe pozycje w wieloletnim planie mają, ona się nazywa mniej więcej „Wpływ 
planowanych inwestycji na poziom cen, opłat za wodę i ścieki”. Widzę, że jakby 
omijamy dosyć intensywnie ten temat. Dostaliśmy taki dokument, to trzeba 
przyznać, koszt jednostkowy amortyzacji. Tam jest koszt jednostkowy amortyzacji 
wyszczególniony dla wody, dla ścieków, są podane faktycznie wskaźniki, ale to jest 
jedna ze składowych wskaźnika, o który prosiliśmy. Ja bym chciał przypomnieć, że 
realizacja zadań inwestycyjnych zawarta w tym wieloletnim planie, który teraz 
będziemy uchwalać jest bezpośrednio związana ze wzrostem ogólnej wartości 
kosztów. Wiadomo koszty wzrosną, taryfy będą podnoszone, nie wiemy niestety 
o ile. Mamy tutaj podane szczegóły dotyczące amortyzacji, ale nie mamy np. kosztów 
kapitału obcego, czy odsetek od pożyczek kredytów. Jest mowa tutaj o tym, że te 
inwestycje będą finansowane ze źródeł zewnętrznych, to jest istotna pozycja. Mogę 
się zgodzić z tym, że faktycznie na dzień dzisiejszy te prognozy podejrzewam, że już 
są. Może nie wszystkie czynniki wpływające na taryfę za wodę, czy ścieki są w 100% 
dostępne, ale te, które są dostępne pozwolą nam w większym stopniu taką prognozę 
udostępnić. Prosiliśmy o to na Komisji, niestety dostaliśmy zdawkową odpowiedź od 
Urzędu. Dziękuję w ogóle, że odpowiedzi wpłynęły, ale niestety nie usłyszeliśmy 
takiej prognozy wpływu planowanych inwestycji na poziom opłat za wodę i ścieki. 
Boimy się, że na kolejnych sesjach zostaną przedstawione podwyżki i głosując 
dzisiaj nad wieloletnim planem, powinniśmy poznać tą prognozę, którą zapewne 
ZWiK ma i fajnie by było, jakby nam udostępnił. Jeżeli takiej prognozy nie 
dostaniemy, chcemy mieć ten komfort podejmowania decyzji. Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, będzie głosował na nie, licząc na to, że miasto za jakiś czas 
przedstawi niestety podwyżki, na które wpływu już nie będziemy mieli. 
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R. Stankiewicz – Dziękuję moim koleżankom i kolegom z klubu i Marcinowi 
naszemu szefowi, którzy tu merytorycznie przedstawili swoje wątpliwości. Ja też 
bym chciał nawiązać do wypowiedzi Pani Radnej Dominiki Jackowski, z którą się 
w 100% zgadzam, jeśli chodzi o rejon Jeziorka Słonecznego, w zasadzie jest to 
zbiornik retencyjny. Proszę sobie wyobrazić, że tam w latach 70-tych było piękne 
kąpielisko. Ja akurat mieszkam w tych okolicach i bardzo często tam jestem. Jest to 
piękne miejsce, które wielkim wysiłkiem Miasto zagospodarowało. Jest to modelowo 
zagospodarowany teren, jeśli chodzi o Jeziorko Słoneczne. Każdy zbiornik wodny 
przyciąga ludzi, żeby tam wypoczywać. Jest to miejsce piękne do rekreacji 
i romantycznych spacerów. Tymczasem właśnie rzeczka Bukowa, która tam wpływa, 
jest po prostu jednym wielkim ściekiem i jeziorko, które kiedyś było kąpieliskiem, 
w tej chwili naprawdę zamienia się w bagnisty ściek, zarasta. I znowu powiem pół 
żartem pół serio, dochodzi tam do mrożących krew w żyłach sytuacji, gdzie ze 
względu na to, że nie panujemy nad sytuacją, jako miasto, przedłużamy łańcuch 
pokarmowy w przyrodzie. Tam na co dzień lisy polują na oczach rodzin, dzieci na 
kaczki, czaple, łabędzie. Sam byłem świadkiem takich sytuacji. Zanieczyszczamy to 
jeziorko, ono zarasta w strasznym tempie i ułatwiamy lisom rozmnażanie się w tej 
okolicy, niedługo może także innym drapieżnikom. Akurat te tereny zasiedla 
ptactwo, tych trzcin nie było i po prostu płynęło sobie jeziorko dość czyste, a w tej 
chwili ze względu na chociażby przyrost tych altanek, o których Pani Dominika 
wspomniała, te ścieki lecą prosto do Jeziorka Bukowego. Najgorszą rzeczą jest to, że 
to dewastuje tak piękne miejsce, już zagospodarowane i za chwilę dojdzie do 
sytuacji, że to jeziorko zniknie i zostanie tylko piękny teren wokół i nie do końca 
ładnie pachnące bagienko, jakie zostanie właśnie z Jeziorka Słonecznego. Kto nie 
był zapraszam, piękne miejsce do rekreacji, oby nie zniknęło z mapy Szczecina, za 
chwilę. Pani Dyrektor użyła właściwego słowa, że jesteśmy pływającym ogrodem. 
,,Floating garden” często ma miejsce w Szczecinie podczas dużych opadów. Były 
wymienione tu dzielnice, gdzie warto ludzi zachęcać do kupowania pontonów 
i kamizelek ratunkowych, bo tak to wygląda. Inwestycje w dziedzinie właśnie 
kanalizacji, szeroko pojętej, są bardzo szybko tutaj potrzebne, bo nie można tego 
lekceważyć. A to, co powiedziałem o Jeziorku Słonecznym, to nie dewastujmy już 
tego, co zrobiliśmy. Tam naprawdę powinny być podjęte drastyczne kroki. Nie wiem, 
dlaczego miasto nie jest w stanie tego dokonać wobec takich dziko postawionych 
altan, które niestety spuszczają te wszystkie ścieki prosto do tej rzeczki i później jest 
to, co wspomniałem, łańcuch pokarmowy przedłużony, krwiożercze wydarzenia na 
oczach ludzi, dzieci itd. Nie lekceważył bym tego chociażby ze względu na bardzo 
duże inwestycje wokół Jeziorka Słonecznego. Ludzie, którzy mieszkają na 
Gumieńcach i wokół, mają prawo do wypoczynku i patrzą z przerażeniem i zgrozą 
na to, co się dzieje właśnie w tym jeziorze.  
 
R. Łażewska – Pozwolę sobie zabrać głos w sprawie pracowniczych ogrodów 
działkowych i tych samowoli budowlanych, bo jeśli mowa o altance, o tym czy ktoś 
narzędzia trzyma w domku. Wyobraźcie sobie Państwo, to jest chyba kłopot w skali 
kraju. Gdyby miasto teraz zaczęło kanalizować ogrody działkowe, jakby tę samowolę 
sankcjonować w ten sposób i wtedy mieszkają tam ludzie, którzy nie płacą czynszu, 
nie płacą jakiś tam podatków itd. To się zaczyna otwierać cały zestaw różnych 
problemów prawnych, więc to jakby trzeba najpierw uporządkować, co to znaczy 
mieszkanie w altance, kto może, jak może, czy musi, to gdzie zgłaszać itd. Myślę, że 
tego tutaj dzisiaj nie rozstrzygniemy. 
 
Patrycja Wolińska - Bartkiewicz - Prezes Zarządu ZWiK - chciałbym się odnieść do 
słów Pana Radnego odnośnie taryf. My przedstawiliśmy koszt jednostkowy 
amortyzacji z wyliczeniem, na ile koszt amortyzacji wpływa na cenę za 1 m³ 
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dostarczenia wody i odbioru ścieków. Ta tendencja jest rosnąca. Natomiast ja na 
Komisji Gospodarki Komunalnej powiedziałam, że priorytetem dla ZWiK-u jest 
składanie wniosku taryfowego, który będzie zatwierdzany przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Będziemy składać ten wniosek na 
początku marca, koniec lutego. My dzisiaj o te wszystkie koszty, o których Pan 
wspomniał: koszt pieniądza, koszt finansowania tego planu, który jest dosyć 
ambitny. To nie są koszty, które wpływają znacząco. Kosztami, które wpływają 
znacząco na taryfy, to są koszty które dzisiaj oszacujemy je na szóstej pozycji. Na 
razie mówimy o amortyzacji, o kosztach eksploatacji, czyli wszystkie koszty energii, 
odpadów. Powiem Państwu, że koszt utylizacji osadów pościekowych, z przetargu, 
który mieliśmy w grudniu 600% cena wzrosła w stosunku do poprzedniego 
przetargu, który był w 2019 r. Więc te koszty są znaczące i one wpływają znacząco 
na koszt jednostkowy m3 dostarczania wody czy odbioru ścieków. Natomiast te 
koszty wszystkim dopiero liczymy, bo niestety one są pochodną planu inwestycji. 
Plany inwestycji został skonstruowany ambitnie. Zobaczycie Państwo na samym 
końcu macie udział środków dotacyjnych, to jest niecałe 10% wartości planu. 
Dzisiaj mamy za mało informacji. Nie wiemy, jak wyglądają, jak będą wyglądały 
programy operacyjne, z jakich źródeł ZWiK będzie finansować te zadania. Nie mamy 
takich konkretów, jakie mieliśmy w 2015 czy 2016 roku, jak ten plan, który obecnie 
się kończy był konstruowany, a i tak był zmieniany. Ja chciałabym, żeby ten 
program, w takim kształcie był wyznacznikiem działań inwestycyjnych Spółki do 
2024 roku, przy takim założeniu nie podwyższania cen w stosunku do poziomu 
roku obecnego, czyli taryfy, która obowiązuje od lipca ubiegłego roku. Od 2 lipca 
mamy taryfę obowiązującą i taki wniosek będziemy składali do Wód Polskich na 
koniec lutego, początek marca, przy założeniu, że optymalizacja kosztów po naszej 
stronie musi być, żeby zrealizować taki ambitny program inwestycyjny i umieć go 
służyć pod kątem finansowym. Natomiast tych danych na dzień ubiegłej środy, my 
jeszcze konkretnych nie mamy. Oczywiście przymiarki mamy i wariantów mamy 
bardzo dużo, natomiast nie chciałabym Państwu dawać takich danych, które potem 
by się nie sprawdziły, które by nie były we wniosku taryfowym ujęte. Założeniem 
jest niepodwyższanie opłat za wodę i ścieki w Szczecinie, na najbliższe trzy lata. 
Takie jest nasze założenie. 
 
M. Pawlicki - To troszeczkę smutna informacja, że w przeddzień składania do 
taryfikatora wniosku nie znamy wpływu planowanych inwestycji na poziom cen 
i opłat jakie mieszkańcy będą ponosić. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - Szanowni Państwo, siłą rzeczy ta 
dyskusja rzeczywiście zeszła bardzo mocno na kwestie związane z deszczówką, a tak 
jak zwrócił uwagę na to Pan Dyrektor Paweł Adamczyk i wynikało to z dyskusji, to 
nie jest przedmiot działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, choć ma rację Pan 
Maciej Ussarz, który mówi o kanalizacji ogólnospławnej, na marginesie tak 
naprawdę kanalizacji historycznej, czyli poniemieckiej. Również w tym wątku 
poruszanym przez Pana Radnego Marcina Pawlickiego trzeba zwrócić uwagę, że jest 
to nawet bardziej zakazane, jeżeli chodzi o prowadzenie działań w zakresie sieci 
deszczowej w przełożeniu na taryfę, gdyż jest zakazane tzw. skrośne finansowanie. 
Więc te elementy, choć w zależności, występują odrębnie. W największym 
uproszczeniu można opisać, że sieć deszczowa, to jest obowiązek od strony 
finansowej miasta. Woda i kanalizacja, to jest rzecz, która sprowadza się do 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, które w myśl ustawy jest przedsiębiorstwem 
wodociągowym, a na marginesie, również w relacji do przepisów prawa, spółką 
prawa handlowego, która musi mieć różne wartości wyrażone w bilansie. Faktem 
jest również to, że te koszty, które wypowiedział rodzajowo Pan Radny Maciej 
Pawlicki nie mają tego wpływu i Pani Prezes na to odpowiedziała, a przynajmniej nie 



 43

mają aż takiego wpływu. Dużo większe mają wpływ te koszty, które są związane 
z bieżącym funkcjonowaniem: koszty energii, koszty wywozu opadów, koszty płacy - 
zmiana minimalnego zasadniczego wynagrodzenia itd. Na marginesie powiem Panu 
Radnemu, że akurat koszt pieniądza, w tej chwili, wobec faktu drukowania przez 
cały świat pieniądza, jest bardzo korzystnym kosztem, z punktu widzenia tego, jak 
Państwo wiecie, że deponując za chwilę pieniądze na koncie bankowym, to się nie 
zarabia a będzie się do tego dopłacać. Raczej mają problem ci, co mają nadpłynność 
niż ci, którzy zaciągają kredyty, o ile oczywiście je otrzymają. To tak a pro po rynku 
finansowego. Co do kwestii zbiorników retencyjnych, które są rzeczywiście po 
stronie Miasta, aczkolwiek, tak jak mówiła Pani Prezes, chcemy tu kooperować, 
i chcemy jako zadanie zlecone powierzyć to ZWiK-owi, wcale nie za jakimś 
szczególnym wynagrodzeniem. Jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne, proszę zwrócić 
uwagę, że chociażby przy dwóch pierwszych przykładach z brzegu, dwóch dużych 
inwestycjach: przebudowa Szafera, czy przebudowa Głębokiego, tam dużym 
elementem zarówno budowlanym, jak i finansowym, jest budowa dwóch ogromnych 
zbiorników retencyjnych. Jest to oczywiście po stronie Miasta i Miasto to realizuje. 
Przy każdej innej inwestycji, i tu była mowa wielokrotnie, jest koordynacja działań, 
natomiast tego Państwo nie odnajdziecie wprost, albo nie w takich pozycjach jak 
wam się wydaje, w tym programie związanym z modernizacją i remontami sieci 
wodno-kanalizacyjnej, bo to jest domena Zakładu Wodociągów. Również poruszona 
była sprawa budowy inwestycji prywatnych. Podkreślę Państwu, że w mieście 
Szczecin funkcjonuje tzw. program społecznych inicjatyw lokalnych, w skrócie SIL, 
to jest program, w którym co roku dofinansowujemy działania właśnie tych 
podmiotów, o których mówił Pan Radny Maciej Ussarz, takich prywatnych 
właścicieli nieruchomości, którzy chcą poprowadzić sieć, głównie zresztą 
wodociągową, choć także kanalizacyjną, a następnie często ten majątek, 
przejmujemy w formule nieodpłatniej, czy też odkupujemy, bo takie sytuacje też 
mają miejsce. Ogrody działkowe w ramach podejścia do nich, chodź są faktycznym 
problemem, traktowane są jako sieci wewnętrzne, czyli obiekty zamknięte, również 
tak jest w tych miastach, o których mówiła radna Dominika Jackowski. Tam jest 
dofinansowanie dla sieci wewnętrznych. Tym zarządzają sobie ogrody działkowe 
i budują często te sieci. Ale zwróćcie uwagę jakie są fakty, na samym przykładzie 
wody. Ci Państwo, którzy mają do czynienia z działkami wiedzą, że tzw. zagłębienie 
rur związanych z wyposażeniem wody na poziomie pół metra do metra, czyli w tzw. 
strefie przemarzania, czyli to powoduje kolejne kłopoty i wiemy, że na ogrodach 
działkowych w tym okresie, który ma miejsce teraz, woda co do zasady w sieci jest 
wyłączona, więc również nie ma kanalizacji. To by oznaczało ogromne inwestycje 
wewnątrz tych ogrodów, i to oczywiście jest wyzwanie, co słusznie podkreślał Pan 
Radny Robert Stankiewicz. Jeżeli chodzi również o ten program, te inwestycje nie 
mogą być w pełni wyrażone, ponieważ na dziś prawo na to nie pozwala w stosunku 
do tych planów związanych z nową perspektywą Unii Europejskiej, skoro sama 
umowa partnerstwa, umowa dotycząca tego, jak będą wydatkowane środki unijne, 
jest w tej chwili dopiero w fazie konsultacji społecznych, Wiec pewnie będziemy to 
wiedzieli za rok. Tutaj Pan Radny Maciej Pawlicki ubolewał, ale to była bardzo 
ważna informacja od Pani Prezes, i szczerze to wolę dowiedzieć się z zaskoczenia, że 
nie ma podwyżek niż wiedzieć doskonale od pół roku, że będą podwyżki. Zdjęcia 
pokazane przez Panią Radną Agnieszkę Kurzawę dotyczyły, z tego co zdążyłem 
wyłapać, bo to dość szybko mimo wszystko jak na moją zdolność postrzegania 
i identyfikowania miejsc, miejsc gdzie rzeczywiście kanalizacja nie była 
przebudowana. To jest historyczna kanalizacja i często niestety ta kanalizacja 
o charakterze ogólnospławnym, i te studzienki są tak zamontowane historycznie jak 
są. Natomiast my tam dokonywaliśmy pewnych inwestycji ale sprowadzających się 
tak naprawdę do modernizacji w większości przypadków nawierzchni, choć zdarzają 
się nam przypadki gdzie samo miejsce umieszczenia wlotu czasem jest 



 44

rozwiązaniem sprawy. Niestety w większości przypadki gdzie studzienki są 
rozmieszczone chaotycznie, to to jest historia. A pro po pytania Pani Radnej Jolanty 
Balickiej, w sprawie ul. Kadłubka, planujemy tą inwestycję. Po pierwsze, zmagamy 
się z takim zjawiskiem, jak wykupy nieruchomości, na które nie mamy zgody, bo 
jest Covid. Proceduralnie musimy to przeprowadzić, bo własność to jest święte 
prawo, więc żeby zdobyć ten teren do naszego władania, musi te procedury przejść, 
i to są pieniądze na to oraz na dokończenie projektowania. Szanowni Państwo, 
nawet jak byśmy mieli pieniądze dzisiaj na realizowanie Kadłubka, bo je mamy 
w dalszej perspektywie czasowej, w kolejnych latach, Kadłubka dzisiaj byśmy nie 
realizowali, bo byście uznali nas za totalnie nieodpowiedzialnych, jeżeli byśmy 
kolejną ulicę w tamtym rejonie zamknęli. Natomiast jest rzeczywiście problem tej 
niecki Niebuszewskiej i styku tych ulic, przy Kadłubka. Z tym problemem, jeżeli 
chodzi o gospodarkę wodną, chcemy się uporać, ale nie tylko, bo będzie pełna 
modernizacja tej ulicy. Proszę zwrócić uwagę, że np. ogłoszony właśnie przetarg na 
budowę ronda na Prawobrzeżu w Zdrojach przy ulicy Mącznej, jest ogłoszony przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jako podmiot wiodący i on przede wszystkim 
przebudowuje tam sieci. Na to dopiero, w zwieńczeniu będzie nawierzchnia. Tam też 
jest sieć deszczowa ze strony WGK, a żeby było jeszcze ciekawiej, to jest również 
element związany ze Szczecińska Energią Cieplną. Czyli koordynacja w zasadzie 
wszystkich podmiotów, które sieciowo i drogowo występują. I tak to dzisiaj ma 
miejsce. Pięć lat temu nie było wspólnych przetargów, to też jest pokazanie pewnego 
progresu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 18/21 
 
za – 17  przeciw - 7  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Szczecinie”. Uchwała Nr XXV/737/21 stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
19/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Kurzawa - My na początku listopada 2020 roku, skierowaliśmy interpelację jako 
Radni Prawa i Sprawiedliwości w sprawie pomocy przedsiębiorcom 
i wnioskowaliśmy wówczas o to, aby wprowadzić ulgi w obszarze ogródków 
gastronomicznych w wymiarze 90% na cały 2021 rok. Stąd też cieszymy się, że 
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Prezydent się zreflektował przy tej interpelacji, i wprowadził dzisiaj autopoprawkę do 
tej uchwały. Jak wiemy, być może ta pandemia potrwa krócej niż do końca 2021 
roku, być może klienci powrócą szturmem do restauracji, jednak straty, które 
przedsiębiorcy mają już w tej chwili, są bardzo duże i będzie ciężko je odrobić. 
Dlatego uważamy, że jest to bardzo dobra uchwała, warto zrobić coś więcej, dać 
nadzieję też na równowagę finansową naszym lokalnym przedsiębiorcom, którzy 
potrzebują tej pomocy i przede wszystkim wytchnienia. W związku z tym, że przez 
praktycznie cały rok mieli ograniczone przyjmowanie klientów w swoich lokalach 
i uważamy, że ta dzisiejsza zmiana do uchwały i przedłużenie czasu ulgi do końca 
roku, to dobry znak, posłuchanie głosu rozsądku i wzięcie pod uwagę propozycji 
radnych Prawa i Sprawiedliwości. Oby Pan Prezydent wdrażał więcej naszych 
pomysłów, a na pewno w naszym mieście będzie lepiej. 
 
P. Słowik - Ja bym jednak chciał, żeby przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości 
zadbali o przedsiębiorców, przede wszystkim pod kątem wsparcia z tych tzw. tarcz. 
To jest wasze zaplecze polityczne i to wy decydujecie na poziomie państwa, jak 
pomagać i komu pomagać, komu ta pomoc jest potrzebna. Ja chciałbym tylko 
powrócić do tematu uchwały samej w sobie. Dziękuję tutaj zarówno Pani Prezydent 
jak i Panu Dyrektorowi za zwiększenie tego czasu, bo na Komisji rozmawialiśmy 
o tym, żeby to było wydłużone do końca roku. Tutaj raczej żaden cud się nie 
wydarzy, i nawet jeśli zdejmiemy obostrzenia, to odbudowywanie się gastronomii 
będzie trwało, pewnie nawet dłużej niż rok 2021, więc ta pomoc, te zniżki na cały 
rok są jak najbardziej zasadne i potrzebne, o nie wielokrotnie wnioskowali 
przedsiębiorcy i kilkukrotnie już je wydłużyliśmy. Bardzo się cieszę, że ta zmiana 
jest i dzisiaj jednogłośnie przyjmiemy te ulgi dla przedsiębiorców z branży 
gastronomicznej. Jeszcze raz dziękuję za pochylenie się nad wydłużeniem tego 
terminu. 
 
E. Łongiewska-Wijas - Każdy sukces ma wielu ojców, jak widać. Bardzo się cieszę, 
że wszyscy jesteśmy co do tej uchwały zgodni. Przy okazji tej uchwały chciałabym 
jeszcze raz podczas tej sesji zwrócić uwagę Pana Prezydenta na sytuację organizacji 
pozarządowych. Zaraz wyjaśnię, dlaczego w tym punkcie zabieram głos. Tak jak 
mówiłam, są wśród tych organizacji osoby, które całkowicie utraciły możliwość 
działania i też nie mają możliwości znalezienia sponsorów. Od razu podkreślam, że 
nie dotyczy to wszystkich stowarzyszeń, ale właśnie tych pojedynczych, 
szczególnych, więc i znaczenie dla budżetu, gdybyśmy podjęli podobne kroki, byłoby 
znikome. Panie Prezydencie, oprócz tej uchwały, uważam, że powinniśmy stworzyć 
dodatkową ścieżkę z możliwością aplikowania o czasowe zawieszenie czynszu lub 
zredukowanie go do jakiś naprawdę symbolicznej kwoty, właśnie dla takich 
organizacji pozarządowych. Obok kapitału gospodarczego, w tym przypadku lokali 
gastronomicznych, wcale nie mniej ważny jest właśnie ten kapitał społeczny, a on 
się tak przecież ciężko w Polsce rozwija, także w naszym mieście. Dlatego chciałbym 
zwrócić się do Pana Prezydenta, przy okazji tej uchwały, o przygotowanie podobnej 
uchwały dla sektora organizacji pozarządowych. Zwolnienie z czynszu albo 
zredukowanie go, to byłoby bardzo pomocnym rozwiązaniem dla tych organizacji, 
a dla budżetu Miasta miałoby naprawdę znikome znaczenie. Dlatego bardzo proszę, 
żebyśmy w podobny sposób jak gastronomików wsparli organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia i fundacje, które oczywiście wyrażą taką potrzebę, znajdując się 
w dramatycznej sytuacji. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 19/21 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała Nr XXV/738/21 stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
20/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na 

drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał . 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Ł. Tyszler – To jest projekt uchwały, w którym zmieniamy z tego, co pamiętam 
dokładnie, wymagania dotyczące emisji pojazdów hybrydowych również. Jest tam 
oczywiście bardzo wiele dobrych zapisów, one uściślają pewne rzeczy. Jest ona 
podobna do uchwały z Wrocławia, i tam pojawiła taka norma, że zniżka na 
abonament przysługuje posiadaczom pojazdów o napędzie hybrydowym, jeśli emisja 
CO2 pojazdu nie przekracza 100 g/km. Tak jest we Wrocławiu. My tutaj poszliśmy 
trochę dalej jako Miasto, bo też czasy się zmieniają, i dobrze. Dużo aut ma coraz 
bardziej wyśrubowane te normy i pojawił się taki zapis, że nie przekracza 40 g/km. 
Ja zrobiłem rozeznanie i okazuje się, że między 40 a 50 jest jakaś grupa aut, które 
są hybrydowe i faktycznie są do kupienia na rynku, są to auta ekonomiczne i dość 
dużo kilometrów przejeżdżają na prądzie. Zastanawiałem się, czy jednak przy tym 
śrubowaniu norm nie zejść ze 100 g do 50 g a nie do 40 g. Taka jest moja 
propozycja wpisania do tego projektu uchwały. Jeśli usłyszę od autorów uchwały, że 
jest to możliwe z przyczyn technicznych, to oczywiście taką poprawkę zgłoszę. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Ja rozumiem, jakby 
intencje Pana Przewodniczącego Ł. Tyszlera. Szczerze mówiąc, przygotowując tą 
zmianę przede wszystkim rozpatrywaliśmy kwestię doprecyzowania tej części zapisu 
Regulaminu strefy płatnego parkowania, aby w zależności od tego, jak producent 
definiuje te parametry wg poszczególnych norm, nie wyeliminować tych tu, dla 
których producenci odnoszą się do tzw. parametrów w cyklu mieszanym, czy też 
łączonym. Jak robiliśmy rozpoznanie poszczególnych parametrów, przede 
wszystkim robiliśmy to rozpoznanie na podstawie dokumentów, którymi operator 
strefy, czyli spółka NiOL dysponuje, czyli tych, które przedstawiają właściciele 
pojazdów korzystających z tej możliwości wnoszenia opłaty ryczałtowej. Na tej 
podstawie pojawiła się propozycja 40 g. Rozumiem i też przyjmuję, że może to 
faktycznie nie jest grupa duża i że warto, jakby w ramach promowania tych 
rozwiązań związanych z wykorzystywaniem już nie tylko samochodów 
elektrycznych, ale hybrydowych, ten próg być może określić odrobinę wyżej. Stąd za 
chwilę przygotujemy taką autopoprawkę dotyczącą tego konkretnego parametru. 
Jak tylko ją formalnie przygotujemy, przedłożymy Państwu, ale potrzebuję na to 
kilku minut. 
 
R. Łażewska – w związku z powyższym ogłosiła przerwę do godziny 15.00. 
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Po przerwie: 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej zgłosił autopoprawkę do 
projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 20/21 z autopoprawką 
 
za – 20  przeciw - 2  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta 
Szczecin oraz sposobu ich pobierania. Uchwała Nr XXV/739/21 stanowi załącznik 
nr 32 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
12/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na 

drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonał Damian Frycz. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
Marcin Chruśliński - W całej dyskusji o strefie płatnego parkowania, trochę 
zapomina się o tym, że Strefa Płatnego Parkowania nie dotyczy tylko i wyłącznie 
kierowców. Zawsze dyskutujemy o tym ile będzie miejsc parkingowych i ile one będą 
kosztowały, ile się będzie za nie płaciło. Według mnie Strefa Płatnego Parkowania, 
dotyczy tak samo wszystkich uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów, osób 
niechronionych, niepełnosprawnych, które przez to, że jest tak dużo samochodów w 
mieście mają zdecydowanie utrudnioną możliwość komunikacji po naszym mieście. 
W tej chwili w Szczecinie osiągnęliśmy myślę apogeum, jeżeli chodzi o samochody. 
Trudno jest się poruszać po mieście nie samochodem, po chodniku. Jeżeli chodnika 
się nie odgrodzili słupkami czy donicami, to momentalnie pojawią się tam 
samochody. Myślę, że nie należy odwlekać takiej decyzji, nie należy odwlekać tej 
reformy, bo to jest problem, który jest już teraz. Myślę, że właśnie powinniśmy 
pomagać bardziej tym, którzy są w jakiś sposób dyskryminowani transportowo a nie 
osobom, które są w jakiś sposób uprzywilejowane, ponieważ przez lata, to właśnie 
wspierany był ten transport samochodowy, a zapomniano o pieszych i innych 
uczestnikach ruchu. Ja oczywiście nie mam ze sobą petycji mieszkańców 
popierających uchwałę ale myślę, że dobrym przykładem jest nawet wynik 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, gdzie w zasadzie oprócz jednego osiedla 
wygrywały projekty remontów chodników, budowy nowych ścieżek rowerowych, 
terenów zieleni. Myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, gdzie są zaniedbania i gdzie 
jest potrzeba inwestowania, czego potrzebują mieszkańcy i że mieszkańcy gotowi są 
zmieniać swoje przyzwyczajenia transportowe. Są świadomi tego problemu, tylko 
potrzebują, i zgadzam się tutaj z Panem Damianem Fryczem, alternatywy, żeby 
większość mieszkańców przesiadła się z samochodu. Żeby była ta alternatywa, to 
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wg mnie potrzeba znaleźć środki, żeby zbudować dobrą alternatywę. Myślę, że 
poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania, zwiększenie tych opłat jest dobrym 
startem, żeby potem móc tych z pieniędzy budować lepszą komunikację miejską. 
Dobrym przykładem, razem z tą reformą Strefy, będzie poszerzona ilość linii 
komunikacji miejskiej oraz nowy rower miejski, będą zmniejszane opłaty na 
komunikację miejską. Myślę, że to jest już dobry start. Oczywiście ze względów 
ekologicznych też to jest bardzo ważna reforma. Myślę, że wszyscy jesteśmy 
świadomi tego, w jakiej sytuacji znalazł się świat. Raporty naukowe jasno wskazują, 
że oprócz energetyki na którą samorząd ma mały wpływ, transport też jest bardzo 
dużym, znacznym emitentem dwutlenku węgla. Raporty naukowe wskazują, że 
musimy go znacznie ograniczać i myślę że jest dobra rola samorządu. Samorządy 
mogą to robić w swoich miastach, w swoich jednostkach. Chciałem pokazać też 
odmienny głos mieszkańców. Wierzę, że wiele osób myśli podobnie do mnie. Nie 
należy odwlekać tej decyzji, bo aby stworzyć przyjazne miasto myślę, że nikt nie 
chce czekać sześciu, pięciu lat. Szczecińska Kolej Metropolitarna też ma, z tego co 
wiem, też ma jakieś problemy. Ta budowa może się opóźnić i co wtedy o następne 
lata będziemy odkładać? Myślę, że należy to robić już w tym momencie, żeby 
wesprzeć mieszkańców, którzy nie mają z jakiegoś powodu prawa jazdy. Nie mogą 
tego mieć, osoby starsze, osoby młode w moim wieku, albo po prostu nie chcą, bo 
poruszamy się w różny sposób. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
L. Duklanowski – projekt uchwały, który składa grupa mieszkańców, prawie 1000 
osób, które w tym trudnym okresie pandemii potrafiły się zorganizować jest 
działaniem przemyślanym. Tak jak tutaj Pan Frycz podkreślił, że te osoby nie są 
przeciwne Strefie Płatnego Parkowania, nie są przeciwnikami tych zmian, tylko 
w sposób konkretny chcą powiązać te zmiany w Strefie Płatnego Parkowania 
z poprawą transportu zbiorowego w mieście. Ja jestem gorącym zwolennikiem 
komunikacji zbiorowej. Uważam, że komunikacja zbiorowa w mieście powinna 
służyć mieszkańcom w sposób wystarczający. Ja wiem jaki był problem, żeby 
przekonać pewnych urzędników, kiedy 8-9 lat temu powstała taka inicjatywa 
wprowadzenia linii autobusowej 86 z Bezrzecza do centrum miasta, ile było oporu. 
Chyba tylko dwie osoby jechały, ja i radny Marek Duklanowski tym autobusem 
pierwszy raz, i kilku dziennikarzy. Dzisiaj ta linia ma wielkie obłożenie. Naprawdę 
potrzeba woli ze strony Miasta, żeby ta komunikacja zbiorowa w mieście 
zafunkcjonowała w sposób bardzo przyjazny dla mieszkańców. W tym projekcie 
uchwały odniesienie się i powołanie się na termin związany z uruchomieniem 
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i poprawą sieci komunikacji zbiorowej, takiej 
naprawdę gruntownej przebudowy, jest bardzo sensowne. W Szczecinie, już chyba 
8 lat temu ilość samochodów osobowych na 1000 mieszkańców była większa jak 
w Berlinie. U nas naprawdę po latach, kiedy samochód był takim nie osiągalnym 
dobrem, dzisiaj ludzie zmienili sposób myślenia. Z wielu względów należy ten nawyk 
zmienić. To co proponują mieszkańcy Szczecina, żeby o 15 miesięcy przedłużyć ten 
okres wprowadzenia w życie zmian w Strefie Płatnego Parkowania, jest to propozycja 
rozsądna, wsłuchajmy się w głos mieszkańców. Ja też nie jestem przeciwnikiem 
Strefy Płatnego Parkowania, tylko ona musi być rozsądna. Gdybyśmy podnieśli ceny 
w Strefie Płatnego Parkowania trzykrotnie i Strefę jeszcze zwiększyli, to i tak ta ilość 
11 000 miejsc parkingowych przy 300 000 samochodów sytuacji nie uzdrowi. 
Ludzie muszą zmienić mentalność i muszą mieć do wybór. Wsiada sobie w autobus, 
w tramwaj, czy SKM i dojeżdża w wiele miejsc. Ja wiem, że nie zawsze to będzie 
możliwe, bo jeżeli ktoś jedzie do sklepu, żeby tam zrobić większą ilość zakupów, to 
trudno będzie to dźwigać i jechać autobusem. Natomiast często ludzie 
przemieszczają się i jadą do pracy tylko samochodem osobowym, dlatego że nie 
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mają innej możliwości dojechania komunikacją zbiorową. Ja uważam, że należy 
docenić tą inicjatywę mieszkańców. Nie jest to działanie wbrew interesom gminy. 
Interesem mieszkańców jest to, żeby poprawić komunikację zbiorową w mieście, 
żeby zmiany w Strefie były powiązane z komunikacją zbiorową. Uważam, tak samo 
jak i cały nasz klub, że wzrost opłat w Strefie Płatnego Parkowania i jej rozszerzanie, 
to droga donikąd, jeżeli nie poprawi się komunikacji zbiorowej, to musi być ze sobą 
powiązane. Pamiętam, że w 1992 roku, czyli prawie 30 lat temu, wprowadzono 
Strefę Płatnego Parkowania w Szczecinie, i nie było to związane z tym, że mamy 
dużą ilość samochodów, i że chcemy wymusić rotację. Tylko pomysłodawca miał na 
myśli efekt ekonomiczny, czyli ściągnięcie od mieszkańców pieniędzy. Porównajmy 
sobie ilość samochodów z roku 1992, czy 1993 z dzisiejszą ilością samochodów. 
Oczywiście, Strefa będzie wymuszać i będzie działać prawidłowo, jeżeli będzie 
alternatywa komunikacji zbiorowej, gdzie będziemy mogli w sposób spokojny, 
w dobrych warunkach, w wiele miejsc w mieście dojechać. Radni powinni też w ten 
sam sposób myśleć, co mieszkańcy. Musimy dostrzegać problemy pieszych, 
rowerzystów, kierowców samochodów osobowych, bo każdy z nas jest praktycznie 
kierowcą samochodu. Ale jeżeli mamy możliwości i dobre połączenie komunikacyjne 
w komunikacji zbiorowej, wsiadam w autobus i jadę. Myślę, że powinniśmy 
stopniowo odwracać myślenie o tym, że tylko wsiadamy w samochód i jedziemy. 
Jest dobra oferta komunikacji zbiorowej. Ten projekt zaproponowany przez 
mieszkańców jest bardzo rozsądny, to nie jest projekt, który coś burzy tylko on 
pokazuje, jak dochodzić do pewnych konsensusów, jak dochodzić do takiego stanu, 
kiedy i mieszkańcy będą zadowoleni i będzie rozwiązany problem komunikacyjny. 
Wierzę w to, że gdy Rada poprze ten projekt będzie to z korzyścią dla mieszkańców 
i dla Miasta Szczecina. Nasz klub będzie głosował za tym projektem, mimo że na 
komisji jeszcze nie byliśmy zorientowani dokładnie. Po przemyśleniach, po dyskusji, 
doszliśmy do wniosku, że będziemy ten projekt grupy mieszkańców popierać. 
 
U. Pańka – Chciałam się tutaj zwrócić do projektodawcy, który przedstawił nam 
w formie petycji, projekt dotyczący rozwiązań komunikacyjnych. Ponieważ jestem 
członkiem Platformy Obywatelskiej, i w VIII kadencji pracuję razem z klubem Pana 
Prezydenta, z Bezpartyjnymi, więc chcę, żeby Pan wiedział z kim Pan rozmawia. 
Proszę Pana, w tej poprzedniej naszej wymianie zdań wyszedł pewien temat, że 
kontakt z mieszkańcami każdy z nas ma, więc Pan ze mną osobiście się nie 
kontaktował, ani mailowo ani telefonicznie, choć są to informacje dostępne. To po 
pierwsze. Po drugie na komisji, akurat w tej komisji nie pracuję, bo każdy wybiera 
komisję bardziej pod swoje umiejętności zawodowe. Pracuję w kilku komisjach, 
akurat w tej komisji nie pracuję. Po trzecie chciałabym powiedzieć, że to jest zbyt 
poważna uchwała, którą my przyjmując we wrześniu, wypracowaliśmy, właściwie 
nawet nie my tylko urzędnicy, którzy zlecili pewne badania. Pamiętam, jak 
przyjmowaliśmy tę uchwałę, jak przepracowywaliśmy ją z klubem, jak się 
spieraliśmy i zastanawialiśmy, jak to ma być rozwiązane. Ten projekt był również 
poddany pod konsultacje społeczne. Był oparty na pewnym monitorowaniu, jak 
wykorzystywane są miejsca postojowe. Naprawdę to bardzo długo trwało. Na tej 
dzisiejszej sesji jest Pana głos, który reprezentuje wspomniane około 1000 
mieszkańców, a jest inny głos, który ma zupełnie inne spojrzenie. Ja, podejmując 
decyzję poprzednio pod projektem, który nas obowiązuje, bardzo się nad tym 
zastanawiałam, jak to mam zrobić, i dziś tego zdania nie zmienię, niemniej nie 
życzyłabym sobie, żeby Pan tutaj epatował takimi zwrotami, że nie chciałam 
z Panem rozmawiać, bo to nie jest prawdą. 
 
R. Lewandowski – Wiele spraw właściwie powiedział kolega Leszek Duklanowski. Ja 
bym chciał w uzupełnieniu przypomnieć, że ten wniosek jest kompatybilny 
z dyskusją, którą na komisjach i na sesji prowadzili członkowie klubu Prawa 
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i Sprawiedliwości m.in. także ja. Na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska składałem propozycje dotyczące przy okazji modernizacji ulicy 
Witkiewicza i innych, żeby takie modernizacje realizować, biorąc pod uwagę także 
potrzeby odnośnie parkowania. Nie zostało to wzięte pod uwagę. W moim 
przekonaniu wyraźnie widać zaniedbania wieloletnie, to jest klasyczny brak 
myślenia perspektywicznego, brak rozwiązań optymalnych odnośnie komunikacji 
miejskiej. Rozszerzana jest Strefa Płatnego Parkowania, aż po Turzyn, a remonty 
ulic, skądinąd potrzebne, ograniczają miejsca do parkowania mieszkańców, którzy 
tam mieszkają. Ludzie mają prawo być niezadowoleni, bo to jest niezgodne 
z oczekiwaniami mieszkańców i dobrą organizacją ruchu w mieście. Także rowerki 
wszystkiego nie załatwią. Ja też bym proponował np. z tego, co zauważam, nie 
wiem, na ile to jest możliwe, ale załóżmy mieszkańcy nie mogą parkować 
samochodów na parkingach przy sklepach wielkopowierzchniowych, bo to są ich 
parkingi, ale kiedy sklep jest nieczynny, to może by mogli tam przez noc 
zaparkować. Ja podaję tylko jedną z propozycji, którą można byłoby rozpatrzyć 
w kierunku poprawy sytuacji mieszkańców, którzy posiadają samochody. Ja będę 
głosował za tym wnioskiem, chociaż powiem szczerze, że półtora roku to też jest za 
mało. 
 
R. Stankiewicz – Pani Przewodnicząca, tutaj w zasadzie nie chciałbym się powielać 
z wypowiedziami moich kolegów, bardzo też precyzyjnymi i merytorycznymi, Leszka 
i Romana, ale powiem, że wnioskodawcom i pomysłodawcom tego rozwiązania 
naprawdę należy się duży aplauz. Myślę, że ktoś, kto do tej pory nie widział takiego 
rozwiązania, a teraz się z nim zapoznał, mocno się zastanowi, jeżeli był przeciw 
takiemu rozwiązaniu. To rozwiązanie, które oni proponują, ja jako logistyk też mogę 
powiedzieć, że ono jest po prostu bardzo kompatybilne i powoduje kompleksowe, 
komunikacyjne rozwiązanie na przyszłość. Ta Strefa Płatnego Parkowania 
powiązana z takim rozwiązaniem, czyli z SKM-ką, która już funkcjonuje, 
z parkingowcami, z parkingami park&ride, których jestem zwolennikiem, powoduje, 
że naprawdę Szczecin będzie miał kompleksowe, komunikacyjne rozwiązanie. To co 
jest proponowane jest naprawdę pragmatyczne i merytoryczne. Możemy tylko temu 
moim zdaniem przyklasnąć i mocno się nad tym zastanowić. Szkoda, że to 
mieszkańcy wpadli na taki pomysł, a nie my radni, czy urzędnicy miejscy. Idźmy 
w rozwiązania, które są kompleksowe i naprawdę rozwiążą problemy 
komunikacyjne naszego miasta kompleksowo. Chciałbym dodać jedną rzecz. 
Szczecin jest tak wyjątkowym miastem ze względu na ilość mieszkańców i obszar, 
po Krakowie to trzecie miasto w Polsce, szczecinianie pracują w większości poza 
terenem miasta, czyli Goleniów, Stargard, Pyrzyce, Police, Gryfino, a nawet 
Kostrzyn, Gorzów, tych samochodów w Szczecinie będzie przybywać, jeżeli Miasto 
nie będzie się rozwijać gospodarczo, jeżeli podmiotów gospodarczych nie będzie 
przybywać w obrębie Gminy Miasto Szczecin. Ja również jestem za rozwiązaniem 
pt. park&ride, że tak powiem dla miast secesyjnych. Te opłaty powinny być moim 
zdaniem zdecydowanie wyższe i zaporowe, żeby właśnie korzystali z miejsca do 
parkowania, które jest na obrzeżach miasta, bo ono niestety dalej świeci pustkami. 
Moim zdaniem to na pewno by rozwiązało sytuację, by wymuszało, żeby przyjezdni 
z zewnątrz Szczecina, korzystali z takich naszych rozwiązań. One są mądre, ale 
tutaj jeszcze mądrzejsi okazali się od nas bardziej pragmatyczni, mieszkańcy miasta 
Szczecina. Ja będę głosował za takim rozwiązaniem. 
 
Ł. Kadłubowski – Ja pozwolę sobie skończyć z falą populizmu, która płynęła 
z wcześniejszych wypowiedzi. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o faktach 
i merytorycznie. Uchwała zaprezentowana przez Pana Damiana rodzi określone 
konsekwencje finansowe, będziemy musieli pewnie mieć drugą uchwałę dotyczącą 
właśnie tych zmian ekonomicznych, o których dzisiaj tak naprawdę się nie mówi. 
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Było bardzo wiele mówione o kompleksowej działalności, o kompleksowym 
podejściu. My jako Radni przeprowadziliśmy już tą dyskusję na temat tego 
kompleksowego podejścia do funkcjonowania miasta, do zmiany nawyków, 
i większość radnych zasiadających w tej kadencji, wyraziła poparcie 
zaprezentowaną zmianą. My jesteśmy tak naprawdę w przededniu ogromnych 
zmian i kompleksowego rozwiązania. Dziwię się, że Pan Leszek Duklanowski, który 
jest wybranym radnym z północy, nie zauważa tej zmiany w komunikacji miejskiej, 
która będzie od 1 lutego. Przypomnę, że w najbliższym czasie będziemy mieli 
ogromną zmianę dotyczącą nowych połączeń autobusowych na północy. I to jest już 
jedna w konsekwencji tych zmian, które wprowadzamy w Strefie Płatnego 
Parkowania. Czy dzisiaj my jako radni, w szczególności Ci radni z północy, mają tak 
naprawdę wyrzucić te zmiany, mają pozostawić mieszkańców osiedla Małe Błonia, 
Maciejkowe Wzgórze, ale wielu też innych osiedli będących częścią komunikacji 
miejskiej? No to jest niepoważne. Przepraszam bardzo, ale my rozmawiamy na 
temat określonych konsekwencji. Dzisiaj nie wskazaliśmy tak naprawdę możliwości, 
jak te dalsze zmiany, które były zaproponowane przy Strefie Płatnego Parkowania, 
w inny sposób wdrożyć. Tak naprawdę w tym roku ma wejść nowa czwarta 
generacja roweru miejskiego, która będzie kosztowała kilka milionów złotych i też 
nie wskazujemy, jak inaczej to wprowadzić. Jeżeli wnioskodawca jest w stanie mi 
wskazać, jak utrzymać dotychczasowe propozycje dotyczące nowych połączeń 
autobusowych, nowego roweru miejskiego, ale też obniżenia biletów komunikacji 
miejskiej sieciowej ….. Bo to są miliony złotych, które tak naprawdę nie biorą się 
z powietrza, a my nie możemy zwiększyć deficytu, tylko musimy podejmować dalej 
określone działania, na które wszyscy się zgodziliśmy, wyznaczając kierunek zmiany 
w naszym mieście. Nie jest tak jak mówił Pan wnioskodawca, że nic się nie dzieje, 
bo te zmiany, tak jak ja już powiedziałem tylko i wyłącznie nawiązując do mojego 
okręgu wyborczego, czyli północy, postępują w bardzo dynamicznym sposobie. Też 
moglibyśmy rozmawiać, w jakimś zakresie, jak można niektóre zmiany opóźnić, ale 
bardzo wiele zmian w tej uchwale jest dobrych, jak ograniczenie możliwości zakupu 
abonamentów przez osoby spoza Szczecina. Jest to około 30-40% dzisiaj 
parkujących w Strefie Płatnego Parkowania. Nie ma powodów, żeby wobec tych osób 
odkładać te zmiany, bo my musimy po pierwsze bronić interesów mieszkańców 
Szczecina, ale też dążyć do tego, żeby te kierunki, które wyznaczyliśmy jako Radni 
Miasta Szczecin, z poparciem mieszkańców, którzy nas wybrali do Rady Miasta, 
wdrażać, a nie żeby je odkładać w czasie i czekać, co będzie za 2-3 lata. 
 
K. Romianowski – Ja oczywiście popieram w 100% słowa moich kolegów radnych 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Żeby dokonać takiej zmiany w strukturze Strefy 
Płatnego Parkowania, musimy przede wszystkim wypracować dobry model 
zarządzania komunikacją miejską. Nie mówię o idealnym modelu, bo idealny będzie 
bardzo ciężko, ale dobry model zarządzania komunikacją miejską. A dzisiaj tutaj 
radni z północy mówią, że zachodzą zmiany w tej komunikacji, i to prawda. Na 
prawobrzeżu te zmiany widać, szczególnie w Podjuchach, gdzie tysiące ludzi zostali 
odcięci od komunikacji miejskiej poprzez likwidację autobusu 904. To nie jest w tym 
momencie dobry model zarządzania komunikacją. Ja bym z tego miejsca chciał 
serdecznie przede wszystkim podziękować i wyrazić satysfakcję z tego, że 
mieszkańcy Szczecina zebrali się w takiej dużej ilości, bo to jest blisko 1000 
podpisów, i którzy wyrazili jasny sprzeciw tym zmianom, które zostały 
zaproponowane i zostały przyjęte we wrześniu ubiegłego roku. Oczywiście tutaj 
w projekcie uchwały jest mowa tylko w zasadzie o takim odroczeniu wprowadzenia 
tych zmian. Myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie w momencie, 
kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem komunikacyjnym, przed SKM-ką, która też 
ma opóźnienia, ale jest w planach. Daj Boże, żeby jak najszybciej już zaczęła 
funkcjonować, i wtedy możemy oczywiście myśleć o tych propozycjach, które zostały 
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zaproponowane we wrześniu, a mianowicie o poszerzeniu strefy i o ewentualnych 
opłatach. Dlatego ja tutaj również jak i wszyscy Radni Klubu Prawa 
i Sprawiedliwości poprę ten projekt uchwały i będę głosował za. 
 
M. Pawlicki – chciałbym powiedzieć, że od samego początku, kiedy pojawiły się 
pomysły podwyżek w strefie płatnego parkowania, Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości zdecydowanie sprzeciwiał się temu przedsięwzięciu. Skala 
podwyżek pokazuje, jak bardzo decyzje o podwyżkach są oderwane od bieżącej 
sytuacji i problemów mieszkańców Szczecina. Mieliśmy tutaj tego dowód, gdzie sami 
mieszkańcy zbierający podpisy w postaci 1000 głosów, mówią że ciężko im było się 
dostać i porozmawiać z radnymi. My jesteśmy otwarci na rozmowy z mieszkańcami, 
nawet po różnych stronach barykad i o różnych poglądach politycznych. Chciałbym 
jeszcze napomknąć, że trzeba pamiętać o tym, że strefa zwiększy swój zasięg, co 
rzadko było mówione, a trzeba to powtarzać dwukrotnie. Praktycznie ciężko będzie 
zaparkować bezpłatnie w okolicach centrum miasta, trzeba będzie się bardzo 
postarać i będzie dużo drożej, często dwukrotnie drożej niż było. Chciałbym jeszcze 
zauważyć, że największym problemem jest to, że nie ma żadnego realnego planu 
poprawy infrastruktury komunikacyjnej, co jest podstawą, aby zachęcać 
mieszkańców do przesiadania się do transportu miejskiego. W większości są to 
plany z zeszłej kadencji, które teraz nie są wdrażane. W tej kadencji jest tych 
projektów dużo mniej, nie ma konkretów dotyczących parkingowców i zwiększenia 
liczby miejsc parkingowych. Komunikacja zbiorowa pozostawia wiele do życzenia, a 
tych spraw nie powinno się zaczynać od drastycznych zmian, które mają być 
wprowadzone. Chciałem nawiązać jeszcze do zniżek na bilety sieciowe 
zaproponowane przez koalicję rządzącą w wysokości 20%. Praktycznie te obniżki nie 
będą zauważalne. Chcieliśmy, aby ta obniżka wynosiła przynajmniej 30%, niestety 
koalicja rządząca odrzuciła ten pomysł podczas sesji Rady Miasta. Aby realnie 
wpłynąć na ceny biletów, które mogą być czynnikiem do zachęcania do transportu 
zbiorowego muszą być namacalne zniżki, w innym przypadku działania są 
pozorowane. Brak strategii, brak planów dotyczących komunikacji, dlatego 
jednoznacznie uważamy, że przesunięcie wprowadzenia podwyżek w strefie płatnego 
parkowania jest jak najbardziej uzasadnione i powinno być poprzedzone 
wielokrotnymi innymi działaniami ze strony miasta dotyczącymi infrastruktury 
drogowej i komunikacyjnej. 
 
M. Żylik – ja w imieniu klubu. My jako Klub Bezpartyjni będziemy przeciwni tej 
uchwale obywatelskiej. Szkoda, bo to jest uchwała obywatelska, a ja doceniam takie 
uchwały. Osobiście nie zgadzam się, żebyśmy przesunęli termin wprowadzenia 
uchwały, którą już tak naprawdę uchwaliliśmy i ona od 31 marca wchodzi w życie. 
Wydaje mi się, że zrobilibyśmy krok wstecz. Chciałem też wzmocnić głos radnego 
Łukasza Kadłubowskiego. Zgadzam się ze wszystkimi postulatami, które radny 
Łukasz wypowiedział. Uważam, że zrobiliśmy za dużo do przodu, żebyśmy się w tej 
chwili musieli cofnąć w naszych działaniach. Doceniam Pana Leszka 
Duklanowskiego, ale nie podobało mi się sformułowanie, kiedy Pan Leszek mówił o 
mieszkańcach, mówiąc tylko o uchwale Pana Damiana i o głosach, które są 
podpisane pod tą uchwałą. Jest z nami tutaj młody człowiek, Pan Marcin, który też 
jest mieszkańcem, a nikt o nim nie wspomniał. On ma zupełnie inne zdanie, wydaje 
mi się, że takie samo zdanie jak ja mam. On jest też mieszkańcem i myślę, że jakby 
chciał zebrać, to na pewno też swobodnie te 1000 podpisów w 1, 2, 3 dni, mógłby 
zebrać. 
 
E. Łongiewska-Wijas – zapisałam się do głosu tylko dlatego, żeby ująć się za Panem 
Damianem Fryczem. Pani Przewodnicząca już dała głos pięciu czy sześciu radnym, 
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a Pan Damian, mimo, że ma wyłączony mikrofon i macha do nas, że chce zabrać 
głos, to Pani Przewodnicząca go ignoruje. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad – umówiłam się z Panem Damianem, że 
wysłucha radnych i potem dostanie głos żeby udzielić odpowiedzi. Nie będziemy po 
każdej wypowiedzi udzielać odpowiedzi. Proszę w ten sposób sprawy nie stawiać, bo 
tak nie jest. 
 
E. Łongiewska-Wijas – również nie uznaje czegoś takiego, że jeżeli mieszkaniec chce 
zabrać głos po głosowaniu, to Państwo mieszkańcom tego głosu nie udzielają. 
Oglądałam Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, mimo że nie 
byłam członkinią tej komisji, i widziałam, że nie było tam żadnej dyskusji 
merytorycznej, a mimo wszystko po zakończeniu komisji Pan Damian podziękował. 
Nie wolno zabierać głosu mieszkańcowi. To jest tylko moja uwaga odnośnie tego, jak 
szanujemy regulamin i mieszkańców, ja w swoim czasie odniosę się merytorycznie. 
Proszę po prostu o uszanowanie głosu mieszkańców.  
 
R. Łażewska - szanuję Pani uwagę, niemniej proszę nie nadinterpretowywać. 
Umówiliśmy się z Panem Damianem, że odpowie na pytania radnych, nie będzie 
odpowiadał, po każdym głosie radnego. Zbierze to wszystko i wtedy ewentualnie się 
ustosunkuje. Natomiast już po głosowaniu nie będziemy przedłużali sytuacji, bo my 
po głosowaniu właściwie nigdy nie dyskutujemy na temat uchwały, dlatego myślę, 
że tutaj niczym Panu Damianowi nie uchybimy w tej materii. 
 
P. Bartnik – chciałem zacząć od tego, że myśmy dyskusję na temat strefy toczyli 
bardzo długo w grudniu. Przypomnę, że na sesji grudniowej, przed uchwaleniem 
budżetu, dyskutowaliśmy nad projektem uchwały dotyczącym strefy i po 
pozytywnym rozstrzygnięciu tej dyskusji dopiero uchwalono budżet, bo jednym z 
elementów budżetu są także zapisy wynikające z tego projektu, który wcześniej 
zaakceptowaliśmy. W związku z tym jakakolwiek zmiana tej uchwały czy do góry czy 
w dół, musi skutkować także zmianami w budżecie. Po drugie w tej dyskusji wtedy, 
przypomnę Pan Dyrektor Adamczyk prezentował nam różnego typu badania, 
wskazówki, które były robione i myśmy się wszyscy nad tym pochylali. Oczywiście 
jedni z większą atencją, drudzy z mniejszą atencją, ale to na pewno nie było tak, że 
to było z sufitu brane. To było opracowane i myśmy to, ci z nas, którzy głosowali za, 
uwzględnili jako merytorycznie przygotowaną uchwałę. Po trzecie w końcu i to, może 
jest istotne przy tej naszej dzisiejszej dyskusji, poinformowano nas, mówię o klubie 
Platformy Obywatelskiej, w czasie dyskusji z Panem Prezydentem i służbami Pana 
Prezydenta, że wśród tych osób, które się podpisały pod tą inicjatywą są także 
mieszkańcy nie naszej gminy, nie naszego powiatu. Państwo wiecie, że w naszej 
uchwale są różnego typu pójścia na rękę obywatelom naszego miasta. Jak jesteśmy 
obywatelami naszego miasta, płacimy tu podatki, to też mamy różne z tego tytułu 
uprawnienia dotyczące strefy płatnego parkowania. Ja rozumiem, że mieszkańcy 
gmin ościennych jeżdżą do Szczecina do pracy, płacą podatki u siebie i oczywiście 
mogą się zaniepokoić i ja to rozumiem. W ślad za tym, że ileś osób spoza Szczecina 
znalazło się na tej liście, do Prezydenta Miasta przyszły pisma od Burmistrza Polic i 
od Wójt Gminy Dobra, która wspiera przedłożony projekt uchwały. Ja chciałem 
przypomnieć paniom i panom radnym, że my jesteśmy parlamentem miasta 
Szczecina i parlament miasta Szczecina ma oczywiście wielkie obowiązki w 
stosunku do Metropolii Szczecińskiej i spełnia je. Prowadzi teatry, filharmonie, 
prowadzi Licea Ogólnokształcące, szkoły zawodowe, internaty, do których nikt nie 
dopłaca. To my mieszkańcy Szczecina do tego wszystkiego dopłacamy z własnego 
budżetu i z podatków naszych mieszkańców i zarzucanie nam, reprezentantom 
podatnika szczecińskiego, że bronimy interesów finansowych naszych mieszkańców, 
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to jest po prostu mówienie nieprawdy. Znamy zadania, które powinna spełnić 
stolica metropolii czy województwa. Moim zdaniem miasto Szczecin spełnia te 
zadania, ale nie może spełniać we wszystkim. I ostatnia rzecz. Większość z Państwa 
była na świecie czy w Europie i wiecie Państwo, że we wszystkich miastach 
większych nawet niż Szczecin wymusza się to, żeby ten ruch w centrach był jak 
najmniejszy, że tam po prostu niestety ceny postojowe są wysokie i nie można tam 
parkować albo można tylko za ogromne pieniądze. Tak to wygląda i tego nie 
unikniemy. My i tak mamy miasto nie zakorkowane dzisiaj, a jeżeli, to przez, na 
szczęście inwestycje, które w naszym mieście tak fantastycznie idą. 
 
L. Duklanowski - ja w zasadzie w trybie ad vocem, ponieważ Pan Kadłubowski nie 
starał się zrozumieć mojej wypowiedzi. Ja wypowiadałem się na temat projektu 
uchwały, który złożyła grupa mieszkańców i tutaj nie chodzi o to, że to jest 
populizm, ja tylko starałem się przekazać jakie są intencje naszego klubu. 
Natomiast nie wypowiadałem się na temat komunikacji miejskiej, czy nie pomijałem 
komunikacji miejskiej na terenie Szczecina, tylko mówiłem o tym, że wnioskodawcy 
czy projektodawcy tej uchwały zmierzają w kierunku takim, żeby dopiero po bardzo 
dokładnym ulepszeniu komunikacji zbiorowej wprowadzić zmiany strefy płatnego 
parkowania, tylko tyle. Zarzucanie naszemu klubowi przez Pana Kadłubowskiego 
populizmu jest trochę niegrzeczne i nieeleganckie. Myślę, że nadużywa tego słowa, 
może nie do końca rozumie co my mówimy. 
 
P. Słowik - mam wrażenie, że toczymy ponownie dyskusję, którą już toczyliśmy pod 
koniec zeszłego roku. Jak już radny Bartnik powiedział, to nie jest tak, że to jest tu i 
teraz, tylko od lat się do tego przygotowaliśmy i od wielu miesięcy. W zeszłym roku 
dyskutowaliśmy, rozważaliśmy i wprowadzaliśmy również zmiany w zakresie 
uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania. W tym wszystkim szanuję 
oczywiście każdą inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, szczególnie Pana 
Damiana, który pierwszy raz z taką inicjatywą wyszedł. Zebranie tych podpisów, 
sam wiem, ile to wymaga pracy i zaangażowania i to szanuje. Jednocześnie 
chciałbym zauważyć, że od naszej ostatniej sesji, kiedy przyjęliśmy nowe zasady, nie 
zmieniło się tak naprawdę nic w tych założeniach. Jesteśmy w tym samym miejscu, 
w tej samej absurdalnej sytuacji, kiedy sprzedanych jest więcej abonamentów niż 
mamy miejsc parkingowych i te zmiany są przede wszystkim po to, żeby skończyć te 
absurdy, bo to te rzeczy tak naprawdę w największym stopniu blokują strefę 
płatnego parkowania. Te opłaty godzinowe, one nie są jakoś drastycznie 
podnoszone. Jakbyśmy spojrzeli na kwestię tylko pierwszej godziny, to nawet będzie 
taniej, bo pierwsze 15 minut będzie za darmo raz dziennie, a więc wyszłoby to w 
kwestiach godzinowych nawet taniej. Chodzi przede wszystkim o to, żeby stworzyć 
możliwość parkowania i rotację miejsc, bo tego w tej chwili nie ma. Widzieliśmy to 
szczególnie podczas pierwszego lockdownu, kiedy strefa została na jakiś czas 
zniesiona. Chyba wszyscy z nas, którzy próbowali w tym czasie zaparkować w 
centrum miasta, przeżyli tą traumę, tego że naprawdę się wtedy absolutnie nie dało. 
Brak strefy płatnego parkowania do tego doprowadził. Sytuacja, w której jesteśmy 
teraz, w której aut jest w zasadzie tyle samo co mieszkańców, niezależnie czy jest to 
mieszkaniec, który ma 1 miesiąc życia czy 80 lat, to tak jakby każdy z mieszkańców 
miał przynajmniej po jednym pojeździe. To fizycznie jest niemożliwe, żebyśmy 
pomieścili się na ulicach Szczecina. Musielibyśmy zacząć wyburzać kamienice albo 
całe kwartały, żeby zapewnić miejsca dla każdego. Ja przypomnę, że kiedyś się Los 
Angeles miało taki projekt. Tworzono tam całe kwartały parkingów żeby można było 
parkować i była po prostu pustynia samochodowa. Jestem przekonany, że nie 
chcemy pustyni samochodowej, a miasta do życia dla mieszkańców i dla wszystkich 
nie tylko tych jeżdżących samochodami. To jest spójna polityka, która mówi o tym, 
że musimy odchodzić od korzystania z samochodów, musimy iść w drugą stronę 
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tego, żeby tych aut było mniej. Musimy uczyć nowych nawyków i ja do tego przede 
wszystkim zachęcam wszystkich Państwa. Zmieniajmy nasze nawyki transportowe i 
nie chcę być też skrajnością między tym, że absolutnie nie ruszajmy auta, 
poruszajmy się tylko komunikacją miejską czy tylko rowerem, czy jakikolwiek inny 
sposób. Jest model mieszany, sam taki model stosuje, bo wiem z doświadczenia, że 
ciężko jest poruszać się i parkować w centrum, szczególnie w godzinach szczytu, 
więc warto znaleźć miejsce, zostawić auto przed centrum, przesiąść się czy to na 
tramwaj, na autobus, na różnego rodzaju formę wypożyczonego transportu, czy to 
skuter, hulajnoga, rower miejski, który zaraz się pojawi nowej generacji. Dzięki 
zmianom w strefie płatnego parkowania będziemy mieli zupełnie nowy system 
roweru miejskiego, bardziej odpowiadający do obecnych realiów i przydatny dla 
użytkowników. I tego musimy się wszyscy nauczyć, tych nowych nawyków. 
Przypomnę jeszcze na koniec tylko sytuację na Placu Orła Białego. Mamy tam 
stawkę jedną z najwyższych w Polsce, nie ma co ukrywać, dużo wyższą niż ta, która 
będzie, nawet po podwyżkach w strefie. Pamiętam dyskusje, które się przetoczyły 
przez Radę Miasta, przez opinię publiczną, to ile mieliśmy w tym temacie wszyscy do 
powiedzenia, koniec końców okazuje się, że ten system działa. Tam rotacja 
pojazdów jest. Jeśli ktoś potrzebuje przyjechać załatwić sprawę, przyjeżdża parkuje, 
odjeżdża, nie ma tam stania samochodów na 8-10 godzin, co jest największym 
problemem, nie tylko co było problemem na Placu Orła Białego, ale jest problemem 
dla samochodów w mieście, w centrum i tego chcemy uniknąć i do tego tą sytuacją 
doprowadzamy. SKM-ka jest tylko jednym z elementów całej polityki transportowej, 
która jest na pewno potrzebna i niezbędna, ale nie musimy na nią czekać, żeby 
reagować na to, co się dzieje w naszym systemie parkowania. Dlatego mam 
nadzieję, że utrzymamy to w tym zakresie, w jakim przyjęliśmy w zeszłym roku. 
 
M. Ussarz – dziwię się, dlaczego koalicja nasza rządząca tutaj w Radzie Miasta tak 
zaparcie nie chce się wsłuchać w głos mieszkańców. Nie wiem, ile Pan, Panie 
Damianie i jak szybko Pan te podpisy zebrał, ale ta ilość 1000 głosów czy ponad 
1000 w czasie epidemii jest imponująca. Gdyby nie epidemia na pewno o wiele 
więcej mieszkańców by się pod tym podpisało. Trochę dziwię się radnym, bo jak rok 
temu wiosną, w związku z epidemią, wstrzymaliśmy płatność za parkingi, wielu 
mieszkańców z tego korzystało. Dzienna ilość zachorowań na terenie miasta 
Szczecina była o wiele mniejsza niż mamy teraz. Prezydent Krzystek dzisiaj to 
wykazał, że niestety teraz mamy ogromną ilość zachorowań w naszym mieście. To 
nie tylko ta SKM-ka, ale też czas epidemii sprzyja temu, żeby właśnie wycofać się z 
płatnego parkingu, choćby na jakiś czas. Nie tylko SKM-ka jest nam potrzebna, ale 
również parkingowce, których niestety nie ma. To są te trzy powody, dla których 
powinniśmy się wstrzymać i zagłosować w zasadzie za tym projektem, a wstrzymać 
się przed płatnymi parkingami na ten czas. 
 
E. Łongiewska-Wijas - proszę Państwa, ja rozmawiałam z ludźmi z dzielnic 
północnych, o których mówi radny Kadłubowski i ci ludzie o tych nowych 
połączeniach wypowiadają się bardzo krytycznie. Określenie które padało, jest takie, 
że są to zmiany ledwo odczuwalne. Te wszystkie zmiany, które dotychczas i do 
półrocza zrobimy, to jest raptem kropla w morzu nierozwiązanych problemów 
komunikacyjnych w mieście. Nie likwidujemy żadnych białych plam w tej naszej 
strategii komunikacyjnej, ja o niej mówiłam też jesienią, we wrześniu, gdy 
wprowadzaliśmy tę uchwałę. Bardzo się dziwię, że klub, który nazywa się Koalicją 
Obywatelską kompletnie gdzieś ma obywateli. Obywateli, którzy chcą uczestniczyć 
w dyskusji i w decyzjach o mieście. Ja rozumiem, że był to projekt złożony przez 
Pana Dariusza Mateckiego, ale to jest projekt uchwały, w którym mieszkańcy 
pokazali, że nie tylko śledzą nasze obrady, ale też doskonale rozumieją 
problematykę systemu komunikacji publicznej w mieście. Wszystkie argumenty, 
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które są w uzasadnieniu tej uchwały konsultowałam z fachowcami od 
zrównoważonej mobilności. Zostały bardzo pozytywnie odebrane i wręcz krytycznie 
odniósł się ten fachowiec do właśnie sposobu takiego radykalnego skokowego, jakim 
miasto chce mieszkańców uraczyć 1 kwietnia. Dlatego proszę Państwa, nie można 
od tak odrzucić tej uchwały. Ja nie pojmuje, dlaczego klub Koalicji Obywatelskiej w 
ogóle nie odpowiedział na propozycję spotkania, którą otrzymał Pan 
Przewodniczący, jak usłyszeliśmy tutaj od Pana Damiana od reprezentanta 
mieszkańców. To jest Panie Przewodniczący obywatelskość? To jest 
antyobywatelskość, to jest obracanie się tyłem, plecami do mieszkańców. Gdybyście 
Państwo naprawdę chcieli wygrać z PiS-em Koalicjo Obywatelska, to naprawdę 
chcielibyście pokazać wyborcom, że stanowicie alternatywę dla tej panoszącej się 
ignorancji wobec głosu obywateli, to dzisiaj poparlibyście ten projekt. Głosowanie 
Koalicji Obywatelskiej dzisiaj przeciw tej uchwale, to będzie stanowić odpowiedź, 
dlaczego w sondażach tak nisko i ciągle prowadzi PiS. 
 
P. Jaskulski - pani Radna, czy mogłaby Pani trochę innym tonem do nas się 
wypowiadać? Bo Pani pohukuje na Nas. Przepraszam bardzo, ale nie mogę tego 
słuchać. 
 
E. Łongiewska-Wijas - bo powiem, że jestem wzburzona. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - ja mam to samo odczucie Pani Edyto. 
 
E. Łongiewska-Wijas - ale proszę mi teraz nie odbierać głosu, bo potem mi Państwo 
ten głos będą musieli doliczyć. 
 
P. Jaskulski - pozostali radni starają się trzymać jakąś kulturę wypowiedzi, a Pani 
pohukuje. 
 
R. Łażewska - bardzo proszę, żeby Pani używała argumentów merytorycznych do 
sprawy, a nie oceniała radnych. Już w pierwszym wystąpieniu właściwie tylko 
ocenie nas Pani poddała. Radnych czy prowadzenie sesji i teraz dalej Pani strofuje 
radnych. Pani Edyto, do uchwały, do propozycji mieszkańców argumenty proszę. 
 
E. Łongiewska-Wijas - proszę o doliczenie mi tych 2 minut, które mi odebrano. 
Proszę Państwa, moje pohukiwanie wynika z tego, jak Rada tej kadencji traktuje 
mieszkańców. Jeśli chodzi o odniesienie się do argumentów, to radny Słowik, mówi, 
że SKM-ka jest tylko jednym z elementów. Nieprawda, SKM-ka jest szkieletem 
całego systemu komunikacji publicznej, o czym mówił Pan Dyrektor Adamczyk. 
Podstawę tego szkieletu stanowi SKM-ka oraz szybki tramwaj, a połączenia, choćby 
było ich najwięcej, byłyby najbardziej częstotliwe autobusowe i tramwajowe, to jest 
powiedzmy uzupełniający „układ krwionośny”, bez tego komunikacja nasza jest 
wiotka. Tutaj padły głosy, że niektórzy radni po raz pierwszy się dowiedzieli…, nie 
wiedzieli o tym. Proszę Państwa, zaproszenia zostały skierowane do 
Przewodniczących klubów, bo Pani Urszula Pańka, tak mówiła, że nie wie. Proszę 
mieć uwagi do swoich Przewodniczących klubu. Kolejna rzecz, mamy Pana 
Damiana, za którym stoi 1000 projektodawców i mamy w zestawieniu dzisiaj Pana 
Marcina, który praktycznie nie podjął żadnych czynności i tutaj próbuje, jakby 
powiedzieć, że jest głosem alternatywnym. Z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, 
że jakiś wkład pracy należałoby włożyć, żeby o takiej alternatywie można mówić. 
Jeszcze też radny Bartnik mówił o ekonomicznych skutkach, że trzeba wskazać 
tutaj w jaki sposób to zostanie skompensowane. To nie jest decyzją radnych, ani 
tym bardziej mieszkańca wskazywać dochody. To jest zadanie władzy wykonawczej i 
decyzje, które podejmuje władza wykonawcza, powinny być społecznie 
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akceptowalne. Tak zresztą podobnie jak i uchwały, które nam władzy 
uchwałodawczej też przedstawia do uchwalenia, a jak widać, ta uchwała, którą we 
wrześniu przyjęliśmy, nie jest społecznie akceptowalna i to jest efekt właśnie tego, 
że nie ma poparcia dla jednogłośnego, a wprost przeciwnie w konsultacjach Urzędu 
Miasta, tylko 200 osób wzięło udział, a tutaj mamy aż 1000 osób. Więc proszę 
żebyśmy spojrzeli jak kształtuje się właśnie siła i reprezentatywność tych głosów. I 
na koniec jeszcze raz powiem, że naprawdę jestem oburzona tym, że mieszkańcowi 
kazano czekać 6 godzin. To nie jest pierwsza taka sytuacja za każdym innym razem 
się ujmuję za mieszkańcem, dlatego nie możemy pozwalać, żeby mieszkaniec czekał 
6 godzin na zabranie głosu, tak jak i dzisiaj, a jeszcze potem, żeby Pani 
Przewodnicząca mówiła, że mu odbiera ten głos. Naprawdę nie ma na to mojej 
zgody. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - Szanowni Państwo, wyłączyliśmy głos, ale 
pozwólcie, że pewne kwestie, które uważam, że są manipulacją, wyjaśnimy. Pan 
Damian nie czekał 6 godzin. Pan Damian jest z nami w kontakcie telefonicznym i 
wiedział o jakiej mniej więcej porze zacznie się procedowanie jego uchwały i jeśli 
tylko był z nami od rana, to chwała mu, że chciał sesję Rady Miasta obejrzeć, bo nie 
wiem, czy poza mediami ktoś jeszcze tak śledzi to dokładnie i bardzo bym się z tego 
tytułu cieszyła. Więc proszę tutaj jakby nie manipulować i nie wmawiać, że nie 
uprzejmie, czy niegrzecznie, czy lekceważąco, czy nie wiem jak to jeszcze nazwać 
traktujemy kogokolwiek. To po pierwsze. Po drugie jest dwóch panów. Pan Damian 
zebrał głosy, wprowadził nam tutaj na sesję projekt uchwały obywatelskiej. Pan 
Marcin tego nie zrobił i także ma prawo zabrać głos w tej kwestii. Do głosu się 
zapisał, procedury wypełnił i proszę tutaj nie oceniać czy nie umniejszać wagi tego 
głosu. Drodzy Państwo, bardzo Państwa, proszę, bardzo proszę nie upolityczniajmy 
tej sytuacji, mieszkańcy mają takie odczucie. Pan tysiąc głosów zebrał. Gdybyśmy 
mieszkańców zapytali, czy z powodu pandemii chcieliby np. aby przez rok nie płacić 
abonamentu radiowo-telewizyjnego? Myślę, że też byśmy głosy zebrali i to jeszcze 
dużo więcej. Także, drodzy Państwo tu nie ma co manipulować, jakimiś 
argumentami politycznymi. Ja Panu Damianowi bardzo dziękuje za to, że trud 
podjął, tysiąc głosów nazbierał i właściwie spowodował tę dzisiejszą naszą dyskusję, 
bo my na nowo mogliśmy naszym mieszkańcom tu wyłuszczyć argumenty, którym 
pokazujemy swoją obywatelskość. Drodzy Państwo, ja wiem, że dotkliwie odczują 
np. zmiany w opłatach dotychczasowi właściciele hybryd, ale drodzy Państwo, czy to 
jest obywatelskie płacić abonament za cały rok 10 zł? Tubka pasty do zębów 
kosztuje dużo więcej, więc to wszystko stało jakby na głowie. My próbujemy 
uporządkować, tworzymy nowy system, do którego musimy się przyzwyczaić. Raz 
uporządkować kwestie finansowe, a dwa za pomocą tej bariery finansowej 
spowodować rotację samochodów w centrum i lokowanie ruchu samochodowego na 
obrzeżach miasta. 
 
U. Pańka - chciałabym powiedzieć, że to my wybraliśmy Przewodniczącą Rady 
Miasta i ona kieruje pracami. Wie jak powinniśmy procedować porządek obrad 
każdej sesji, udziela głosu, przywołuje nas do tego, byśmy wypowiadali się w 
temacie - to jest przywilej Przewodniczącej. Również jej przywilejem, opisanym w 
statucie jest to, kto u niej się zapisze przed posiedzeniem, komu i w którym 
momencie będzie udzielała głosu. Nawet bym nie śmiała w ten sposób do Pani się 
zwrócić, chyba że są jakieś niezaspokojone potrzeby, jakieś konkretnej osoby żeby 
tutaj wymuszać pewne kwestie, co by się tutaj przed mieszkańcami popisywać. Ma 
być porządek i to porządek w moim rozumieniu taki konstruktywny, z którego 
wynika to, że właśnie mieszkaniec zawsze może zabierać głos, a my go 
wysłuchujemy, ale to Pani Przewodnicząca o tym decyduje. Nie życzyłabym sobie, 
żeby przy omawianiu projektu uchwały obojętnie, czy to jest Pana Prezydenta 
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projekt, czy Rady Miasta, czy mieszkańców, wnoszono jakieś uwagi do klubu, który 
ja również reprezentuję, bo tutaj jedna z radnych kieruje do nas informację, że nasz 
Przewodniczący wiedział o tym. Bardzo proszę Pana Frycza, żeby powiedział, z kim 
się kontaktował z Platformy Obywatelskiej w tym temacie, bo ze mną Pan się nie 
kontaktował, więc chciałabym żeby przynajmniej Pan to potwierdził. 
Chciałabym również zwrócić się z prośbą do Pana Dyrektora Adamczyka aby na 
piśmie udzielił mi odpowiedzi na pytanie odnośnie autobusu nr 904 tj. w jakich 
latach był ten projekt realizowany, czy dokonywana była analiza i jakie koszty 
każdego roku były ponoszone? Ja skieruję również pytanie na piśmie, ale, żeby też 
mieszkańcy wiedzieli, jak my tutaj każdą złotówkę oglądamy i kierujemy się 
interesem mieszkańców, nie tylko, popisując się, że ja tutaj będę walczyła, bo 
mieszkam w Podjuchach. My jesteśmy radnymi nie osiedlowymi, tylko miasta, o 
czym mówił Paweł Bartnik. Jesteśmy metropolią, ale każda gmina ma swoje 
pieniądze, ma swoje zdania, musimy dbać o wszystkich mieszkańców naszego 
miasta. Ja też prowadzę samochód, dojeżdżam do pracy kilkanaście kilometrów 
codziennie i samochód jest mi potrzebny, ale też wiem, co to znaczy chronić 
środowisko, o które tutaj Pan Marcin zabiega czyli trzeba wypośrodkować nasze 
decyzje. Ja nie wiem, dlaczego, czy to jest jakieś celowe działanie, żebyśmy my po 
prostu już na bardzo trudnej uchwale, która wiele nas kosztowała, dzisiaj robili 
powtórkę albo już kolejny raz ją omawiali. Nie wiem czy na kolejnych sesjach znów 
będą wprowadzane takie uchwały. Były konsultacje z Panem Prezydentem, były 
odpowiedzi wczoraj i bardzo mi się nie podoba ta formuła, w której pracujemy. Ja 
bym poprosiła Panią Przewodniczącą żeby zapraszała radnych w jakimś mniejszym 
gronie i omawiała pewne kwestie, bo to jest wstyd dla nas wszystkich. Jesteśmy 
wszyscy dorośli, ja naprawdę sobie nie życzę tego, jak tutaj mój kolega wspomniał, 
żebyśmy na siebie pohukiwali bo ja nawet do swoich uczniów nie zwracałam się w 
taki sposób. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - dziękuję za wsparcie mojej osoby, ale nie 
wyobrażam sobie żebym dorosłych ludzi, radnych, indywidualnie gdzieś 
sztorcowała. Niemniej myślę, że mieszkańcy to ocenią. 
 
B. Baran - proszę Państwa myślę, że mieszkańcy Szczecina, którzy słuchają tej 
dyskusji, czują się zażenowani. My mamy tą całą dyskusję nad uchwałą w sprawie 
strefy płatnego parkowania za sobą. Parę miesięcy pracy za sobą nad tym mamy i 
wracamy, bo Pan Damian Frycz zebrał 1000 głosów przeciwko. Ja rozumiem, dość 
łatwo jest zebrać 1000 głosów przeciwko takim obciążeniom. Myślę, że znaczna 
część, którzy się tam podpisali, to są takie osoby, które przyjeżdżają do centrum 
miasta, bo tutaj pracują, zaparkują samochód na 8 -10 godzin i mają święty spokój. 
Natomiast ci, w imieniu których wypowiada się Pan Marcin, te osoby, które chcą 
przemieszczać się chodnikami czy ścieżkami rowerowymi, te osoby, które z wózkami 
dziecięcymi chcą spokojnie iść chodnikami, te osoby, które w ogóle pieszo się 
przemieszczają, ci stanowią większość mieszkańców. To nie może być tak jak radny 
Marcin Pawlicki mówi, że ciężko będzie zaparkować w centrum Szczecina 
bezpłatnie. No właśnie chodzi o to, żeby centrum Szczecina nie było największym w 
Polsce parkingiem, w centrum wielkiego miasta, właśnie o to chodzi, żeby 
wprowadzić rotację. Pamiętamy wszyscy co było na początku pandemii tak do 
połowy wakacji, kiedy nie było strefy płatnego parkowania. Trudno było zaparkować 
w pobliżu jakiegoś urzędu. Mamy jeszcze problem z mieszkańcami gmin ościennych, 
którzy chcą przyjeżdżać tutaj i też chcą parkować. Paweł Bartnik mówił o rodzicach 
uczniów. Mamy ponad 6000 uczniów z gmin ościennych. Ci rodzice też tu 
przyjeżdżają i co wszyscy przyjadą, nam zaparkują miasto. Przecież to jest normalny 
cywilizowany sposób regulowania i to, że Koalicja Obywatelska bardzo popiera ten 
projekt właśnie, dlatego że jest obywatelska i dba o jakość życia w tym mieście, nie 
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tylko tych 1000 osób, które podpisało się, tylko wszystkich mieszkańców, którzy tu 
mieszkają. Wreszcie ta strefa ma takie dogodne unormowania, że jak ktoś chce 
przyjechać, załatwić sprawy, to ma 15 minut nieodpłatne, a pierwsza godzina jest 
najniżej płatna, więc to nie jest tak, że autorzy tej uchwały chcą łupić mieszkańców. 
Chcą uregulować w cywilizowany sposób życie tego miasta. No i jeszcze to, że 
przecież te tysiące samochodów krążących po mieście, to jest ważne źródło smogu. 
Dbajmy o środowisko. 
 
M. Pawlicki – ad vocem Panie Radny, nie mówiłem, tak jak Pan mówił. Mówiłem, że 
strefa zwiększy swój zasięg prawie dwukrotnie, a to oznacza, że w Szczecinie 
praktycznie nie będzie można zaparkować bezpłatnie. Ja nie mówiłem, że w 
centrum, a ogólnie na terenie Szczecina. 
 
D. Matecki - a zatem tak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, co mają 
wspólnego z obywatelskością, nawiązując też wypowiedzi Pani Radnej Edyty 
Łongiewska-Wijas? Człowiek, który zbiera 1000 podpisów, no to jest 1000 osób, 
1000 mieszkańców naszego miasta, którzy chcą, żebyśmy dalej dyskutowali na 
temat tej uchwały. Nie możecie mówić w tej chwili, szczególnie jako tacy demokraci 
pro obywatelscy, że po co mamy drugi raz na ten temat dyskutować. Jeśli kolejny 
raz przyjdzie kolejny mieszkaniec, który zbierze ponad 300 czy 400 podpisów i 
będzie chciał, żebyśmy na ten temat dyskutowali, no to powinniśmy na ten temat 
dyskutować, ponieważ tego chcą właśnie mieszkańcy, a my jesteśmy po to, żebyśmy 
dyskutowali na tematy, które ich dotyczą. Jeśli zaś chodzi o sam projekt tej 
uchwały, to ja go nie popieram, ale zagłosuje za nim, ponieważ jest mniejszym złem. 
Osobiście jestem przeciwnikiem samej SPP, a tym bardziej jestem przeciwnikiem 
podwyżek, które de facto nie są niczym innym jak sięganiem do kieszeni 
mieszkańców. Po prostu koalicja rządząca miastem chce wziąć więcej pieniędzy od 
mieszkańców, nie dając w zamian wiele więcej. I jeśli Koalicja Obywatelska jest tak 
obywatelska, to ja mam pewną propozycję, którą w tej chwili, na sesji Rady Miasta 
bezwzględną większością głosów możemy uchwalić. Mianowicie przeprowadźmy 
referendum lokalne, cytując: „dotyczące społecznych gospodarczych lub 
kulturowych, więzi łączących tę wspólnotę”. Dlaczego teraz nie mielibyśmy podjąć 
decyzji o tym, żeby przeprowadzić referendum lokalne? Jeśli tego nie zrobimy teraz, 
to gwarantuję Państwu, że zrobimy to później. Jako Przewodniczący Solidarnej 
Polski jestem już po pierwszych rozmowach z innymi ugrupowaniami w naszym 
mieście i zapraszam wszystkie inne, również Panią Edytę Łongiewską-Wijas, również 
przedstawicieli lewicy do tego, żebyśmy razem, jeśli dzisiaj nie podejmiemy jako 
Rada Miasta takiej decyzji dotyczącej referendum lokalnego, żebyśmy po prostu 
zebrali te 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców naszej gminy i żebyśmy 
przeprowadzili referendum. Prawdopodobnie będziemy to robić, jak tylko wejdą te 
opłaty w życie, bo mamy czas pandemii, mamy czas, kiedy ludzie boją się o swoją 
przyszłość w dalszym ciągu, niektórzy tracą pracę, a nagle będą musieli płacić 
kolejne setki złotych dla miasta, tylko i wyłącznie, dlatego że miasto nagle 
stwierdza, że tam, gdzie parkowali całe życie bezpłatnie, teraz muszą wyciągać 
pieniądze z kieszeni i oddawać je administracji Pana Prezydenta Krzystka. 
Zupełnym barbarzyństwem względem mieszkańców ościennych powiatów jest 
uniemożliwienie im kupna abonamentu, a jak zobaczyłem odpowiedź Pana 
Przewodniczącego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej na list, który skierowali do 
nas : Starosta Policki, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego, Burmistrz Polic, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Burmistrz Nowego Warpna, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, Wójt Gminy Dobra, 
Przewodnicząca Rady Gminy Dobra, Wójt Gminy Kołbaskowo, Przewodnicząca Rady 
Gminy Kołbaskowo, to po prostu ręce załamałem nad obywatelskością tej 
odpowiedzi. Ci wszyscy, których wymieniłem, to są ludzie, którzy, jeśli chodzi o 
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poglądy, są bardzo daleko ode mnie, ale w tym wypadku w 100% ich popieram. 
Dlaczego mieszkańcom Polic, mieszkańcom Stargardu, mieszkańcom Goleniowa i 
tych powiatów mamy zabierać możliwość wykupienia abonamentu w naszym 
mieście? Ci ludzie tutaj pracują, tutaj kumulują się też ich interesy życiowe, nie 
wszystkie, bo jeśli mieszkają np. w Goleniowie, no to część oczywiście w tamtym 
miejscu też i tam mają prawo płacić podatki, ponieważ w Szczecinie również 
zostawiają przedsiębiorcom podatki. Nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy ich 
obciążać kwotami, nawet bodajże 4800 zł maksymalnie rocznie za samo parkowanie 
w centrum. To są niepoważne kwoty. To jest niepoważne podejście do okolicznych 
mieszkańców, którzy często też byli mieszkańcami, jeszcze niedawno Szczecina, po 
prostu się wyprowadzili i cały czas pracują w naszym mieście. Tak nie powinniśmy 
traktować ludzi. Co do samej uchwały - celem strefy nie jest jednak i nie może być 
przede wszystkim zarabianie na kierowcach, z tym się w 100% zgadzam, bo, 
ponieważ w tej chwili, to co się wprowadza jest jedynym celem właściwie. Możecie 
mówić o ekologii, możecie mówić o ruchu miejskim, tylko, że tak naprawdę to nie 
spowoduje żadnej większej migracji samochodów, po prostu będziecie brać więcej 
pieniędzy. Warto zauważyć, że podwyżka opłat w SPP występuje razem z innymi 
dotkliwymi podwyżkami przyjętymi w ostatnich miesiącach przez Radę Miasta 
Szczecin. Nie wiem, czy to już dzisiaj padło, ale to trzeba też podkreślać, ponieważ to 
będzie kolejne kilkaset, może nawet ponad 1000 zł rocznie więcej dla ludzi, którzy 
mieszkają w strefie. Mam nadzieję, że większość mieszkańców obudzi się tak 
naprawdę dopiero wtedy, kiedy po 1 kwietnia, dostając mandat za parkowanie pod 
własnym domem pomyślą, że to jest po prostu prima aprilis i wtedy naprawdę 
proszę wierzyć, że bardzo łatwo będzie zebrać te 10% uprawnionych do głosowania, 
którzy będą chcieli, żebyśmy przeprowadzili w naszym mieście referendum. Więc 
podsumowując, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, wzywam do 
przeprowadzenia referendum w sprawie chociażby przełożenia wejścia w życie tej 
uchwały. Ja osobiście pomimo tego, że nie popieram w całości tej uchwały, 
szczególnie uzasadnienia zagłosuje za tym, jako za mniejszym złem. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - mnie się tylko takie pytanie nasuwa, czy 
byłoby uczciwe wobec mieszkańców ościennych gmin sprzedać im abonament, a nie 
zapewnić miejsc parkingowych. To byłaby jeszcze większa nieuczciwość, tak mi się 
wydaje. 
 
Ł. Kadłubowski - postaram się odnieść do kilku kwestii, bo uzyskując określoną 
liczbę głosów, zdobywając mandat radnego, nie zostałem wybrany po to, żeby 
bezrefleksyjnie przyjmować każdy projekt obywatelski. Oczywiście wielkie uznanie 
wobec Pana Damiana ze względu na ponowne poruszenie tego tematu, zebrania 
określonej liczby głosów. Jednak zgodnie z ustawą i zgodnie z przepisami, to my 
jako radni, jesteśmy od tego, żeby te projekty obywatelskie recenzować, dyskutować 
na temat tych projektów i w ramach uznania, w ramach doświadczeń naszych 
życiowych, w ramach reprezentowania mieszkańców ze strony których zostaliśmy 
wybrani, podejmować decyzję czy przyjmujemy ten projekt czy nie przyjmujemy. 
Przyjmując taką metodologię, o której jedna Pani Radna mówiła, że tutaj 
obowiązkiem Platformy Obywatelskiej jest przyjmowanie prawie wszystkich 
projektów obywatelskich, możemy zaraz się spotkać z sytuacją, że w każdej kwestii, 
która będzie dość istotna, mieszkańcy będą zbierać 300 podpisów, co dzisiaj tak 
naprawdę nie jest wynikiem dość imponującym, a często bardzo możliwym do 
zrealizowania. Ja sam pamiętam wielokrotnie też podejmowałem się próby zbierania 
podpisów pod pewnymi inicjatywami, które czasami się spotykały z uznaniem, a 
czasami nie. Nie musimy szukać daleko, bo jeżeli Państwo byście chcieli to równie 
dobrze w najbliższym czasie, może mieszkańcy ulicy Chłodnej zbiorą podpisy w 
sprawie wybudowania ulicy na ich osiedlu, może mieszkańcy innych ulic będą 
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zbierali podpisy i tak naprawdę my jako radni może okażemy się bezużyteczni jeżeli 
chodzi o funkcjonowanie i podejmowanie decyzji. Ja mówiąc o populizmie chciałem, 
wskazać pewien sposób myślenia, który dzisiaj został przyjęty przez osoby, które 
bardzo wspierają tą uchwałę bo, ten sposób myślenia jest bardzo prosty. Albo 
przyjmujemy propozycje, oddalamy w czasie podwyżki, ale nic się nie mówi o tych 
korzyściach, o których my jako Koalicja Obywatelska mówimy już od dłuższego 
czasu, czyli tych zmianach komunikacji miejskiej, zmianach w sprawie roweru 
miejskiego i wielu innych kwestiach. Ja rozumiem, że jeżeli Państwo z Prawa i 
Sprawiedliwości, dzisiaj będziecie głosować za tą uchwałą, to jesteście przeciwko 
zmianom w komunikacji miejskiej, która będzie miała miejsce od 2 lutego, jesteście 
Państwo przeciwko rowerowi miejskiemu, jesteście Państwo przeciwko wielu innym 
propozycjom, bo tej uchwały nie da się oddzielić od innych zadań. Ona nie może być 
sama w sobie, bo ona ma określone skutki finansowe. Było bardzo wiele mówione o 
podwyżkach, jakie powstały w ostatnim czasie, a jeżeli byśmy zmierzyli ilość 
podwyżek, które reprezentowane przez Państwa ugrupowanie wprowadziło w skali 
ogólnopolskiej, to jestem przekonany, że one są zdecydowanie większe niż 
zaproponowane zmiany w mieście. Więc proszę nie używać argumentów, które są 
oderwane od rzeczywistości, a patrzeć przez pryzmat całości, bo cola nie kosztowała 
ostatnio 7 zł, a dzisiaj taką cenę mamy na półkach w sklepie. Proszę nie udawać, że 
coś się dzieje. My jako Koalicja Obywatelska, jako Klub Radnych Bezpartyjnych, coś 
dajemy dla mieszkańców. Są określone działania, nie możemy po prostu podejść do 
tego głosowania, nie biorąc pod uwagę tych działań, które będą realizowane w 
najbliższym czasie, bo kij ma dwa końce. Jeżeli odetniemy z jednej strony i 
zdecydujemy się na zmiany tych przepisów, to z drugiej strony nie będą mogły być 
zrealizowane inne inwestycje. 
 
W. Dzikowski - chciałbym dużo powiedzieć i powiem tak na początek, wyłączając 
wszystkie jakieś symptomy czy zaleciałości takiego populizmu politycznego, będę się 
odnosił merytorycznie tylko do tego projektu uchwały, do tych wszystkich zdarzeń, 
które miały miejsce w najbliższej przeszłości. Chyba nie ma na tej sali osoby, która 
by poznała tak działanie środków transportu miejskiego jak ja, przez okres 7 lat 
kiedy pracowałem w Stoczni Gryfii. Miałem jedyną możliwość, aby tam dotrzeć do 
pracy jadąc jednym autobusem, jednym tramwajem, drugim tramwajem, a na 
końcu jeszcze łajbą. Zajmowało to półtorej godziny, a jeżeli na któryś ze środków 
transportowych się spóźniłem, nie z własnej winy, to dwie godziny. Policzyłem sobie, 
że w ciągu 7 lat w tych środkach transportowych spędziłem 5544 godziny, w 
przeliczeniu na doby bez wysiadania byłyby to 231 dni, w ciągu 7 lat pracy, a więc 
poznałem i nie były to takie środki transportowe, jakie mamy dzisiaj. Tramwaje 
czyste, latem chłodzone, zimą ogrzewane czy autobusy. Chcę zapytać kolegów, 
koleżanki radnych, co zmieniło się od czasu podjęcia ostatniej uchwały we 
wrześniu? No co się zmieniło? Czy ktoś z nas, z was, Prezydent mówił, że zacznie 
budować i wybuduje i zaczną funkcjonować jakieś nowe linie kolejowe. Nie, a więc 
się nic nie zmieniło. Czy mówił ktoś z nas, z was, Prezydent że zacznie 
funkcjonować Szczecińska Kolej Metropolitarna? No nie, nie mówił, nie zmieniło się. 
Jesteśmy w tym samym, jak gdyby rozdaniu, w tej samej rzeczywistości. Czy 
czynniki dzisiaj zgłaszane, nie były brane pod uwagę we wrześniu, wtedy kiedy 
dyskutowaliśmy o podobnym projekcie albo tym samym projekcie uchwały? A więc 
były wszystkie omawiane. Potrzeba było 4 miesięcy, żeby znalazły się osoby, które 
wykazały swoje inicjatywy, zbierając podpisy pod projektem uchwały, zmieniając 
naszą wcześniej podjętą uchwałę. Czy ta uchwała jest dobra, czy zła? Ja powiem 
tak, mieszkając chyba w najdalszym osiedlu, oddalonym od centrum miasta, ten 
samochód jest mi potrzebny, gdybym dzisiaj miały korzystać ze środków transportu 
miejskiego, to bym dawno pewnie już poległ, zestarzałbym się, albo w ogóle nie 
wiem, co by się ze mną działo. Dziś mamy sytuację taką, jaką mamy. Jestem 
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pierwszym przeciwnikiem, mimo tego że w klubie Prezydenta, niech koledzy 
powiedzą, pierwszym przeciwnikiem organizowania stref, jestem przeciwnikiem 
udzielania bonifikat na sprzedaż lokali mieszkalnych w takiej wysokości jak mamy i 
w każdym przypadku mogę udowodnić, tą różnicę między mieszkańcem 
zamieszkujących w Wielgowie, w Płoni, w Jezierzycach, w Smerdnicy czy na północy 
miasta, a mieszkańcem centrum miasta. Gdybyśmy sesję mogli przeprowadzać nie 
na Placu Armii Krajowej, dzisiaj akurat zdalnie, to nas to może bezpośrednio nie 
dotyka, ale na Prawobrzeżu może w Wielgowie, może w Dąbiu, to Państwo z 
centrum miasta zobaczylibyście, jakie nieudogodnienia, jakie trudności musicie 
pokonywać, żeby sprostać. Tak więc traktowanie mieszkańca właśnie poprzez 
wprowadzanie różnego rodzaju rygorów, obostrzeń, jest trudne, wymaga 
rzeczywiście wielkiej pieczołowitości i wielkiego powiedziałbym zaangażowania w 
sprawę. Co z tego, że mamy dzisiaj tą uchwałę i ja powiem tak, moim zdaniem, to 
jest moje prywatne zdanie, to jest wielki błąd, bo nie we wszystkich miastach w 
Polsce Rady Miejskie wprowadziły możliwość stanowienia mieszkańcom. U nas jest 
tak i to dr Bazyli Baran, który był Przewodniczącym Rady Miasta, wprowadził taką 
możliwość zbierania 300 podpisów. Jest 300 podpisów zebranych i wchodzi projekt 
uchwały. Pytanie teraz ile już mieliśmy takich społecznych projektów uchwał? Ile 
żeśmy zagłosowali czy poparli? Dlatego sami sobie Państwo odpowiedzcie. Jest to 
moim zdaniem wielki błąd. Mamy szczęście wszyscy, a największe szczęście to 
macie Państwo Wy, z klubu Prawa i Sprawiedliwości, że naszą Przewodniczącą, 
której tyle tutaj czynicie zarzutów i jakiś dygresji w stosunku do prowadzenia sesji, 
bo, gdybyśmy mieli taką Przewodniczącą, jak w sejmie jest Pani Marszałek Witek, to 
by Wam nie dała dojść do głosu. I na koniec tak, konsultacje społeczne, no pewnie 
że można robić konsultacje społeczne, będą takie konsultacje, myślę społeczne 
przeprowadzone nie tylko na temat stref, w różnych miastach w Polsce, może też na 
temat obniżki cen energii elektrycznej. Ja powiem tak, chętnie bym tą całą strefę 
zlikwidował, żeby, mieszkańcy miasta Szczecina zobaczyli, co mogłoby się wtedy 
wydarzyć, żeby ci którzy nie mieszkają w centrum miasta, zobaczyli jakie trudności 
byłyby z zaparkowaniem samochodu i gdybym nie musiał jechać do miasta to 
pewnie bym też do tego centrum nie jeździł, a jak bym sporadycznie raz kiedyś 
pojechał, to stać by mnie było, żeby zapłacić, za strefę nawet dwa razy drożej. Nie 
poprę tego projektu uchwały. Zostanę przy tym projekcie, który uchwaliliśmy. 
 
M. Biskupski - zainspirowała mnie Pani Radna Agnieszka Kurzawa, która chciała 
porozmawiać o podwyżkach, w szczególności tych, które dotyczą naszego 
samorządu mieszkańców Szczecina, a więc bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. 
16 podwyżek od 26 dni tego roku, nowych wprowadzonych przez rząd PiS-u. 
Pozwolę je sobie wymienić: podatek od małpek, podwyżka abonamentu RTV, 
ograniczona ulga abolicyjna, podwyżka od składek ZUS, pełne oskładkowanie umów 
zlecenia, kwota wolna od podatku bez zmian wbrew wyrokowi Trybunału 
Konstytucyjnego, utrzymanie podwyższonej stawki VAT, wzrost górnego limitu 
podatkowego od nieruchomości, wzrost górnego limitu podatku od nieruchomości. 
 
P. Słowik - przede wszystkim skandaliczne jest umniejszanie roli jednego czy 
drugiego mieszkańca, z racji tego, że jeden przyszedł z podpisami, a drugi nie. 
Każdy mieszkaniec, jak już Pani Przewodnicząca powiedziała, ma takie samo prawo 
do wypowiadania się i nie jesteśmy od tego, żeby czyjeś zasługi oceniać czy perować, 
które są ważniejsze, a które są mniej ważne i to jest skandaliczne zachowanie i nie 
przystoi żadnemu radnemu. Co do całej sytuacji. Populiści mają to do siebie, że 
krzyczą głośno i mówią długo, niekoniecznie mówią prawdę, co Pani Przewodnicząca 
już dzisiaj prostowała. Akurat ci pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości łamią prawa 
obywatelskie i niszczą wymiar sprawiedliwości i są ekspertami od wprowadzenia 
nowych podwyżek i podatków. Co kolega Marcin Biskupski podkreślił. 
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R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - Proszę Państwa, bardzo proszę panować nad 
swoimi emocjami i proszę nie robić wycieczek politycznych. Ja wiem, że po 
mistrzowsku można upolitycznić wszystko, a myślę, że to nie była w ogóle intencja 
Pana Frycza, żeby tutaj jakąś bitewkę polityczną prowokować. Bardzo proszę aby 
odnosić się do uchwały. 
 
P. Słowik - kontynuując, chciałbym tylko podkreślić, że jesteśmy radnymi, 
wybranymi przez mieszkańców, jesteśmy ich przedstawicielami i podejmujemy 
decyzje, które nie zawsze są łatwe, nie zawsze są przyjemne również dla nas. My też 
tej podwyżce i rozszerzeniu strefy jesteśmy poddani, też jesteśmy mieszkańcami, też 
będziemy korzystać i płacić więcej, ale jesteśmy też wybrani po to, żeby czasami te 
niekomfortowe decyzje, ale odpowiedzialne, przemyślane, poparte wieloma 
merytorycznymi argumentami, strategią i planowaniem tego w szerszej perspektywie 
podejmować, nie poddawać się fali populizmu, tym, którzy wykorzystują głos 
mieszkańców, który, cieszę się, że jest, bo on pokazuje, że ta nasza szczecińska 
obywatelskość rośnie, rozwija się i cieszę się, że jeśli by było więcej inicjatyw, nad 
każdą się pochylimy, tak jak powinniśmy, tak jak dzisiaj. Naprawdę przez ostatnie 
kilka godzin, rozmawiamy o tej jednej uchwale i to jest potwierdzenie naszej 
obywatelskości, tu wszystkich jak jesteśmy i pochylamy się nad tymi problemami, 
ale to nie zawsze jest warunek jednoznaczny, że jeśli ta uchwała się pojawi, to musi 
być przyjęta. Tu cały czas działamy zgodnie z naszą odpowiedzialnością, 
wartościami i obietnicami, które składaliśmy przed wyborcami. Zrównoważony 
rozwój transportu, dbanie o to, żeby, było miejsce w mieście do zaparkowania, ale 
również o to, żebyśmy myśleli pod względem ekologii, kryzysu klimatycznego, 
ograniczania tego, co szkodliwe jest również odpowiedzialnością i rozumiem, że 
populistom nie będzie to po drodze, ale taką decyzję podjęliśmy i ja przy tej decyzji 
pozostaję. 
 
E. Łongiewska-Wijas – ad vocem w kontekście obywatelskości, radny Matecki 
wywołał moje nazwisko, chciałabym się odnieść. Obywatelskość, to jest Szanowni 
Państwo przede wszystkim dialog. Rzeczywiście wprowadzając tę uchwałę we 
wrześniu tego dialogu zabrakło. Wyraz braku dialogu dali właśnie m.in. starostowie 
i burmistrzowie, którzy zwrócili się do radnych, do Pana Prezydenta. Jak Państwo 
zapewne doskonale wiedzą procedura obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
zakłada, że te 1000 podpisów, tych 1000 projektodawców dało upoważnienie Panu 
Damianowi Fryczowi do wnoszenia autopoprawek. Jeżeli Koalicja Obywatelska i 
współrządzący z nią Bezpartyjni, rzeczywiście są tacy obywatelscy, otwarci na 
dialog, wytworzyła się dzisiaj przestrzeń do merytorycznej rozmowy, być może 
wypracują Państwo takie rozwiązanie, aby Pan Damian mógł wprowadzić 
autopoprawki do tej uchwały. Myślę, że to jest rozsądne. 
 
Ł. Tyszler - ja się spokojnie przysłuchuję już od blisko 2 godzin tej dyskusji. Z jednej 
strony dumny, że Pan Damian Frycz jako przedstawiciel mieszkańców ma okazję w 
tym naszym, jak mówił Paweł Bartnik parlamencie brać udział, przysłuchiwać się i 
zobaczyć, jak nie łatwo czasami jest nam porozumieć się w kwestii, jakby się 
wydawało, jak najbardziej samorządowej, miejskiej, istotnej dla bardzo wielu 
mieszkańców także mieszkańców metropolii. Z drugiej strony jest mi przykro, że … i 
Pana przepraszam za to. Wysłuchuje Pan czasami jakiś tutaj osobistych wycieczek, 
ale tak to jest między ludźmi, kiedy jest ważny temat, pojawiają się emocje, nie 
wszyscy trzymają ten afekt, choć, ja zawsze nakłaniam, sam się też staram trzymać 
w tym rezonie do tego, abyśmy jednak się na wzajem nie obrażali, bo to właśnie 
obywatele tacy, jak Pan Damian Frycz później, takie, a nie inne wnioski wyciągają z 
tej naszej klasy politycznej, polityków samorządu wprawdzie, ale jednak jak by nie 
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było, zwłaszcza że wielu ma pewnie ambicje, działania na większych i szerszych 
wodach, czego Państwu oczywiście życzę jak najbardziej. Odnosząc się do sprawy, 
otóż ja przejrzałem pocztę, mój adres mailowy jest na stronie Rady Miasta, nie 
znalazłem tam żadnej propozycji od Pana Damiana Frycza, co wcale nie znaczy, że 
Pan nie podjął takiej próby. Natomiast oczywiście, gdybym dostał taką propozycję, 
to przekazałbym chociażby koleżankom, kolegom, że ona jest i byśmy ustanowili czy 
się spotykamy, czy nie. Generalnie spotykamy się w takich sprawach, więc to tylko 
tyle gwoli wyjaśnienia. Natomiast cieszę się, że mógł Pan wziąć udział w posiedzeniu 
Komisji Rady Miasta, bo tam są też radni wszystkich klubów, a także radni 
niezrzeszeni i mogli się zapoznać przed sesją z tym projektem. W związku z tym nie 
stało się chyba nic złego, natomiast wolałem to wyjaśnić, ponieważ kilka zarzutów 
tu padło w takich bardzo ostrych słowach też pod moim adresem. Wolałbym 
żebyśmy sobie takie sprawy wyjaśniali. Dużo słów, takich, które bym nazwał raczej 
szyderstwem, słyszałem tutaj z różnych stron, bo słyszę, że w ustach jednej osoby 
powinny ceny w SPP być jeszcze wyższe, ale za to strefa powinna nie funkcjonować 
jak najdłużej. Ktoś mówi, że jest przeciw, ale będzie za, więc dużo takich bym 
powiedział prób wyjaśnienia, dlaczego projekt uchwały, który wywraca tak 
naprawdę to, co jest jednym, dużym, wielkim systemem zmian, powinno być 
przyjęte. Zdaje sobie sprawę, że polityka powoduje, że warto czasami zagłosować za, 
bo i tak wiadomo, że jakaś zmiana nie zostanie wprowadzona, więc nie ma 
konsekwencji, natomiast można się pokazać, można trochę, że tak powiem, 
poogrzewać się przy panu Damianie, który wykonał jak tak Państwo powiedzieli 
ciężką pracę. Ktoś z radnych nawet powiedział, że mu wstyd, że to nie on, ale to Pan 
Damian wykonał tą pracę. Ja gratuluję oczywiście, bo to jest wyzwanie i ciężka 
praca. Pewnie się Pan przekonał, że to nie jest takie proste. Z drugiej strony musimy 
podjąć decyzję, jak mówił tutaj jeden z radnych. Ja nie będąc generalnie przeciwny 
temu, żebyśmy rozmawiali i ewentualnie zastanawiali się, kiedy wprowadzać dane 
zmiany, uważam, że mamy sytuację już na tyle usankcjonowaną, podjętą, są 
przeprowadzane kolejne kroki, o których mówił tutaj też radny Łukasz 
Kadłubowski. To się dzieje. To wszystko już się toczy i w tym momencie jestem 
zmuszony zagłosować przeciw i tak zagłosuje klub radnych Koalicji Obywatelskiej. 
Mówię to z dużym żalem, dlatego że doceniam, z resztą jestem przekonany, że to 
Pana wcale w jakiś sposób, Panie Damianie i osoby które się podpisały, nie ubodzie, 
natomiast faktycznie tak, jak tutaj już padało będzie to dalej kanwą do dyskusji na 
temat tego co się w mieście dzieje i zachęci te osoby, które już wzięły udział, 
chociażby podpisując się pod Pana czy Państwa projektem do takiego dużego 
zaangażowania, czy większego zaangażowania w te sprawy. My jesteśmy 
przedstawicielami mieszkańców miasta wszystkich, także i Państwa, w związku z 
tym jak Pan zresztą widzi, jest tu pole do rozmowy, są radni i są bardzo różne 
zdania na ten temat. 
 
M. Biskupski – Pani Przewodnicząca jeśli radny ma możliwość wypowiadania się 
pięć minut, to z całym szacunkiem, ale naprawdę na przyszłość prosiłbym dać 
możliwość zakończenia dyskusji. Ja oczywiście teraz już nie będę wymieniał tych 
pozostałych 6 z 16 podwyżek, których nie zdążyłem w pierwszej wypowiedzi 
przytoczyć, które rząd PiS-u wprowadził od 1 stycznia, ale ad vocem do słów 
Roberta Stankiewicza, który, zapytał mnie, czy ja się wybieram na Nowogrodzką. 
Chyba tutaj Panie Robercie, pomyliło się Panu z Wiejską, ale rozumiem, że natura 
do przyzwyczajania się, gdzie władza na jakiej ulicy się mieści, jest taka, że można 
się pomylić, nie na Nowogrodzką. 
 
R. Stankiewicz - Panie Marcinie, ja naprawdę bardzo cenię Pana inteligencję i 
wiedzę. Z przyjemnością się przysłuchuję jeśli chodzi o Pana retorykę, tylko, że 
naprawdę proszę spojrzeć teraz poważnie na wypowiedzi moich kolegów wcześniej i 
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moją. One były czysto merytoryczne. Ostrze tych wypowiedzi nie było skierowane w 
Państwa, tylko generalnie dotyczyło rozwiązań, dotyczyło tego nowego pomysłu 
mieszkańców, ich projektu i nie były to wypowiedzi polityczne. Ja ubolewam nad 
tym, że zbyt często tutaj te wypowiedzi mają miejsce. Panie Marcinie, żebyśmy tutaj 
się na siebie nie obrażali, bo ja Panu życzę naprawdę wyprawy na Wiejską, a może 
tak jak wcześniej na Nowogrodzką. Ja będą Panu kibicował, ale no to jest tak, 
mamy tutaj pełną demokrację. Dziś jest pokaz demokracji właśnie, jeśli chodzi o tą 
naszą dyskusję, no niestety, jak to powiedział Churchill i kilku innych mędrców 
nikt niczego lepszego nie wymyślił, ale chyba wymyślił coś lepszego lokalnie, czyli 
samorząd. I trzymajmy się tego samorządu. Moja wypowiedź właśnie była taka, żeby 
wyciszyć tutaj nastroje. Trzymajmy się samorządu i to jest takie moje przesłanie i 
jeśli byście Państwo przeanalizowali wypowiedzi moich kolegów i mojej skromnej 
osoby, nie było tam ostrza krytyki wymierzonego w koalicję, czyli Platformę czy w 
inne ugrupowania. 
 
Marcin Chruśliński - nie zamierzałem zabierać drugi raz głosu, ale postanowiłem się 
odnieść też do głosu Pani Radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas. Zrobiło mi się trochę 
przykro, bo nie wiem za bardzo, co powiedziałem takiego, że wywołało to taką 
reakcję. Nie zbierałem podpisów, bo moja decyzja o udziale w sesji Rady Miasta, 
była dość spontaniczna, nie cały tydzień temu ją podjąłem. No i też nie myślałem, że 
jest taka potrzeba, myślę, że każdy głos mieszkańców jest ważny. Nieważne czy 
zebrał podpisy, czy nie, nie sądzę powinno się umniejszać czyjemuś głosowi. Proszę 
mi wierzyć, że również uczestniczę aktywnie w życiu miasta i w tematach 
zrównoważonego transportu i przyjaznego miasta, no i skoro już mówię drugi raz, to 
chciałbym uzupełnić swoją wypowiedź. Oprócz tych kwestii ekologicznych i kwestii 
dyskryminacji transportowej osób, które świadomie lub też z przymusu korzystają z 
innych środków transportu niż samochód, bardzo ważną kwestią wg mnie dla 
młodzieży jest też przyjazność miasta i to, że to miasto żyje. W ubiegłym roku 
mieliśmy parę fajnych przykładów tego, że np. na Jana Pawła II na ulicy Rayskiego 
ograniczono w jakiś sposób ruch samochodów i te miejsca naprawdę zaczynały 
bardzo fajnie żyć. Młodzi ludzie chętnie tam spędzali, w tym ja, swój czas. Na Placu 
Orła Białego, wychodzili nawet studenci z Akademii Sztuki, czy uczniowie Szkoły 
Muzycznej na plenerowe zajęcia. Widać jednak, że tam gdzie są samochody ta 
przestrzeń nie jest taka przyjazna i nie jest przyjazna również osobom młodym do 
spędzania czasu. To jest dla mnie również bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli 
chodzi o troskę o planetę, powinniśmy jednak ograniczać zdecydowanie ruch 
samochodowy. Myślę, że ta reforma strefy płatnego parkowania jest nadrabianiem 
pewnych zaległości, bo w wielu miastach, kiedy w Szczecinie podwyżek nie było, to 
one były wprowadzane. W Poznaniu to już osiąga 7 zł za godzinę. Myślę że czas, 
żeby Szczecin również zaczął nadrabiać te zaległości i może nawet przegonić w tym 
kierunku jeżeli będzie opracowana bardzo dobra alternatywa dla samochodów. 
 
Damian Frycz - postaram się odnieść do większości głosów. Chciałem to zrobić po 
kolei, ale, że w dyskusji przewijały się zarzuty i część została wyjaśniona, więc może 
część pominę. Do Pani Radnej Urszuli Pańki, chciałbym przeprosić, jeżeli w ten 
sposób to odebrała, ale Pan Przewodniczący Łukasz Tyszler wyjaśnił w jaki sposób 
wyglądała forma komunikacji. Taką formę przyjąłem. Wysłałem maila do każdego 
Przewodniczącego klubu, czy faktycznie on się zapodział? Ja mam dowód, że ten 
mail został wysłany. Wracając do merytorycznych zarzutów, jedyne merytoryczne 
zarzuty jakie usłyszeliśmy względem projektu to właśnie to, że koszt i że zostało coś 
zrobione w tym kierunku. Nieprawda, jeżeli spojrzymy na 22 wrzesień, a na dzień 
dzisiejszy i spojrzymy na 1 kwiecień, te zmiany wcale nie będą duże. W trakcie 
dyskusji 22 września, kiedy uchwała była przegłosowana, przysłuchiwałem się, 
słyszeliśmy, że te zmiany w komunikacji będą dużo większe. Na dzień dzisiejszy 
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wiemy, że w lutym ruszą trzy linie, tylko na północ, które są jakby łataniem po 
prostu. Musi się zmienić cała komunikacja. Nie róbmy z trzech linii, nie wiadomo 
jak dużej zmiany. To jest dobry początek, oczywiście jak najbardziej po prostu, ale 
to nie jest nie wiadomo, jaka zmiana, a tutaj chodzi nam tylko i wyłącznie o to, że w 
dniu 1 kwietnia, kiedy wejdą zmiany my dalej nie będziemy mieli wyboru. Chciałem 
się jeszcze odnieść do zbierania głosów, że to nie było tak, bo tu bardzo często 
słyszeliśmy wyraz populizm itd. Nie było tak, że chodziliśmy i mówiliśmy czy chce 
Pan nie płacić za strefę? Nie, nie, nie, żeby zebrać głos, musieliśmy chodzić z 
projektem i każdemu mieszkańcowi, który się podpisywał tłumaczyliśmy, że nie 
jesteśmy przeciwnikami podwyżek, jak najbardziej popisywały się osoby, które są 
zwolennikami podwyżek, ale widzą, że nie mają alternatywy. Nie byli to też 
mieszkańcy, tak jak tutaj słyszałem, gmin ościennych, dlatego że wczytaliśmy się 
dokładnie w uchwałę obywatelską i wiedzieliśmy, że mogą być to osoby tylko i 
wyłącznie zamieszkałe i zameldowane w Szczecinie, tak że być może zdarzyło się 
parę podpisów. Część osób może nie zrozumiała, ale podpisały się przede wszystkim 
osoby i to praktycznie z każdej dzielnicy Szczecina. Wracając do tematu, że zebranie 
1000 głosów w tydzień czasu, bo w tyle, to praktycznie zrobiliśmy, wcale nie było 
sprawą prostą, tym bardziej, że to był ten okres zaraz po Nowym Roku, kiedy był 
mróz, mieliśmy święto Trzech Króli, który był dniem wolnym i chodziło bardzo mało 
ludzi. Słyszałem takie głosy, że to było bardzo proste, zebrać te 300 głosów. Nie, 
proszę Państwa, wcale nie jest bardzo prosto zebrać 300 głosów, tym bardziej, że 
tak cały czas mówię nie był to populizm, tylko było każdemu tłumaczenie projektu, 
pokazywanie, czytanie uzasadnienia o co nam chodzi. Proszę z nas nie robić 
populistów, my nie chcemy czegoś za darmo. My liczyliśmy na to, że w tym 
momencie ulżycie mieszkańcom i faktycznie te podwyżki zostaną odłożone w czasie. 
Do Pana Radnego Słowika - obydwoje jesteśmy zwolennikami transportu 
zrównoważonego, ale niech Pan spojrzy na dzień 1 kwiecień, kiedy wejdą podwyżki, 
my nie będziemy mogli realizować tego transportu zrównoważonego, dlatego, że nie 
wiemy co się będzie działo od 1 kwietnia z rowerem miejskim. Wiemy, że będzie 
opłacany abonamentem, czyli zniknie jego największa zaleta - 20 pierwszych 
bezpłatnych minut. Proponowana 20% obniżka sieciówek żadnego właściciela 
samochodu nie zachęca do wydania 80 zł na sieciówkę żeby realizować transport 
zrównoważony. Dopiero jak będziemy mieli SKM-kę, naprawimy całą komunikację, 
to wtedy ta część osób to przemyśli, wykupi sieciówkę nawet troszeczkę droższą, bo 
takie były głosy. Osoby są w stanie płacić więcej za sieciówkę tylko byle cały system 
komunikacji był sprawny. Składając ten projekt uchwały miałem nadzieję, że 
wzniesiecie się Państwo ponad podziały polityczne, nie będzie to wynik jakiejś 
arytmetycznej polityki, że kto głosuje za, to drugi klub głosuje przeciw. Myślałem, że 
wysłuchacie Państwo głosu mieszkańców, także tym bardziej przykro było mi 
słuchać głosu Pana Przewodniczącego Tyszlera, który mówił, że mimo jednak, że z 
mieszkańcami, to zagłosują przeciw. Ja obserwowałem ten cały proces, ja wiem, że 
to zajęło Państwu dużo czasu, ale weźcie Państwo poprawkę na to, że sytuacja się 
zmienia. Kiedy głosowaliśmy we wrześniu, nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała 
sytuacja z pandemią. Sytuacja wielu osób się pogorszyła w związku z tym i 1 
kwietnia ona się nie polepszy. My ten kryzys będziemy bardzo długo odczuwali, 
dlatego przesunięcie tych podwyżek o 15 miesięcy, bo liczę od daty 1 kwiecień kiedy 
miało wejść w życie do 1 lipca 2022, nie jest nie wiadomo jakim okresem, kiedy coś 
zmieni. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - bardzo Panu dziękuję, za obecność i za 
projekt uchwały. 
 
P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - chciałbym żebyśmy 
porozmawiali o tym co jest związane z projektem strefy i o tym, co dzieje się w 
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obszarze w ogóle infrastruktury i tak dalej, dlatego że mówimy o jakichś 
diametralnych podwyżkach, a zmian opłat w strefie płatnego parkowania nie było 
od 2012 roku. Podobnie od 2012 roku nie było zmian cen biletów komunikacji 
miejskiej. Jednym z elementów kształtowania priorytetu w działaniach na rzecz 
zrównoważonej mobilności jest brak jakichkolwiek podwyżek w sferze komunikacji 
miejskiej, pomimo olbrzymich nakładów ponoszonych przez miasto w kolejnych 
latach na strefę i decyzja o tym, żeby jednak zmienić taryfę opłat w strefie płatnego 
parkowania. Jeżeli przejdziemy na te stawki godzinowe, bo tutaj padały informacje o 
kilkudziesięciu czy kilkuset procentowych podwyżkach, to tak naprawdę, jeżeli ktoś 
korzysta ze strefy w sposób taki, jaki ona powinna być wykorzystywana z uwagi na 
jej cel i przeznaczenie pierwotne, to tak naprawdę w strefie A, czyli tej droższej, 3 
godziny postoju w stosunku do dzisiaj obowiązujących taryf będą kosztowały 2,50 
zł. więcej niż ma to miejsce obecnie. I ma to miejsce od 2012 roku. Jeżeli spojrzymy 
na to, że od tego 2012 roku średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło grubo powyżej 
50%, płaca minimalna blisko 90%, to tak naprawdę mówimy, o czymś co jest 
racjonalizowaniem narzędzia jakim jest strefa płatnego parkowania, a nie też 
drakońską podwyżką. Jednocześnie wprowadzone zmiany w taryfach opłat, przede 
wszystkim mówimy o tej taryfie najpopularniejszej sieciowej miesięcznej, to jest 
krok w takim kierunku, aby komunikacja mimo swojego deficytu, przypomnę tylko, 
że zgodnie z budżetem na rok 2021 dokładamy do komunikacji miejskiej ponad 156 
000 000 zł. ponad wpływy. To też jest element kształtowania systemu i priorytetów 
miasta i nie dokonujemy żadnych cięć w komunikacji, tylko ją rozszerzamy, to o 
czym mówił m.in. radny Kadłubowski, a propos działań na północy, troszeczkę 
miałem wrażenie, że Pan Damian zignorował te zmiany w komunikacji. Zachęcam, 
Panie Damianie do spokojnego zaznajomienia się ze wszystkimi zmianami, które 
dzieją się w komunikacji od 1 lutego, może zmieni Pan trochę swoją ocenę tych 
zmian, bo one nie dotyczą tylko trzech linii, a kolejne tak naprawdę szykowane są 
wraz z uruchomieniem strefy i chciałbym, żebyśmy o tym wszystkim mówili. Pan 
radny Pawlicki, ale nie tylko, powiedział że niezadowalające są nakłady w 
infrastrukturę. Przypomnę, że w tym roku plan wydatków budżetowych 
majątkowych na sfery transportu i komunikacji to jest ponad 527 000 000 zł, z 
czego to, co jest związane z budową tej alternatywy, o której rozmawiamy, obejmuje 
m.in. budowę i przebudowę torowisk 112 000 000; budowę węzła Łękno, czyli 
element SKM-ki 41 000 000, to jest m.in. przebudowa węzła Głębokie 27 000 000, 
modernizacja pętli w Podjuchach, o których też jeden z radnych mówił 11 000 000, 
Szafera 42 000 000, Granitowa, czyli też Podjuchy i sąsiedztwo 48 000 000, 
modernizacja i przebudowa ulic 28 000 000, przebudowa układu drogowego 
dojazdowego do miasta w rejonie Międzyodrza 85 000 000. Mówimy o wszystkich 
tych działaniach, które będą miały miejsce w tym roku i które tak naprawdę są 
elementem całej infrastruktury, która tworzy tak naprawdę warunki dla 
komunikacji miejskiej. Mówienie o tym, że to są działania, które w zasadzie dopiero 
nastąpią, to są działania, które są kontynuacją procesów podjętych kilka lat temu i 
chciałbym, żebyśmy realnie patrzyli na to wszystko, co się dzieje. Jeżeli mamy 
rozpocząć proces zmiany nawyków, to myślę, że to jest najwyższa pora. To jest 
moment, w którym tak naprawdę przekroczyliśmy już pewien „Rubikon”, jeżeli 
spojrzymy na każdy chodnik w mieście, który jest zawłaszczany i dyskusje, które 
wokół tego się toczą, to zawsze możemy sobie znaleźć taką wymówkę, żeby odsunąć 
ten proces w czasie. Tylko pytanie jest o to, że jeżeli nie podejmiemy tej decyzji 
dzisiaj, czy realnie każdy z Państwa, odpowiadając sobie na to pytanie, mówiąc o 
2020 roku powie: „Tak, w 2022 roku podniesiemy rękę za”. Moje przekonanie tak 
naprawdę, to jest mówienie o czymś, co dzisiaj nie weryfikowane, a weryfikowane 
jest to, co mamy już rozpoczęte, co już robimy i czego pierwsze efekty wejdą w życie 
1 lutego. Rower miejski, o którym rozmawialiśmy jest narzędziem do 
przemieszczania się w mieście. Ze strony budżetu, to jest przeszło 6,5 miliona zł. 
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Jeżeli mówimy o tym, że pojawi się jakakolwiek opłata za rower to m.in. po to, żeby 
użytkownicy tego roweru miejskiego w ramach opłaty, tak jak w opłacie za telefonię 
komórkową mieli pewien pakiet bezpłatnych minut, ale później, jakby dopłacali, 
dlatego że całkowicie też darmowa formuła roweru miejskiego straciła rację bytu 
dlatego, że część użytkowników nie szanowała tego narzędzia i mieliśmy do 
czynienia z wieloma aspektami wandalizmu. To co jest darmowe, przez wielu jest 
traktowane jako element nieważny i niebudzący szacunku. Dlatego chciałbym 
prosić, podsumowując tą długą dyskusję, przysłuchując jej się bardzo uważnie o to, 
żebyśmy nie odkładali tych zmian, przy olbrzymim szacunku dla Pana Damiana i tej 
inicjatywy i pracy, którą wykonał. Ja chętnie będę rozmawiał, ale wtedy, kiedy 
mówimy o konsultacjach społecznych kiedy one są prowadzone w takiej formule, 
kiedy ta dyskusja się toczy, a nie kiedy wychodzimy i zadajemy pytanie, na które, 
jakby mi je Pan zadał na ulicy, jako przeciętnemu mieszkańcowi, który nie śledzi, 
na co dzień wszystkiego, a myślę, że wielu mieszkańców tak naprawdę nie wgłębia 
się tak daleko jak Pan i zadaje pytanie, czy jesteś za tym, żeby podwyżki np. opłat 
bo tak możemy sformułować pytanie weszły w życie za rok, tak jestem za tym, żeby 
weszły w życie za rok. Więc chciałbym, żebyśmy wzięli to wszystko pod uwagę i 
mówili o całej palecie rozwiązań i wzięli je gdzieś na końcu naszej dyskusji pod 
uwagę. 
 
Damian Frycz - chciałem się tylko odnieść do słów Pana Dyrektora, bo o tym 
rowerze miejskim, dopiero teraz dowiadujemy się jakiś szczegółów, że tam będą 
jakieś minuty darmowe, o abonamencie i tak dalej. Ja się sugerowałem tym, że 
żadnych informacji wcześniej nie mieliśmy i chciałem powiedzieć, że nie ubliżam, bo 
ja się przyglądam tym wszystkim zmianom w mieście, ale dla mnie od strony 
mieszkańca, który chciałby zmienić swoje przyzwyczajenia jest to dopiero odbierane 
jako początek, te trzy linie. Przy uchwale z 22 września rozmawiano, że te zmiany 
będą dużo większe i ja jako zwykły mieszkaniec chciałbym je mieć na dzień 1 
kwietnia, a wiemy, że to nie będzie możliwe. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 12/21 
 
za – 11  przeciw - 18  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów nie podjęła uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta 
Szczecin oraz sposobu ich pobierania. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

6/21 – zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Komisja ds. Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 6/21 
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za – 25  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zwierającego 
wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uchwała Nr 
XXV/740/21 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

7/21 – realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego 
"Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego 
Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75" 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 7/21 
 
za – 29  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie realizacji na terenie 
Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" 
oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia 
postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia 
pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75". Uchwała Nr XXV/741/21 stanowi 
załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

21/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu 
Centrum Świadczeń 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 21/21 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń. Uchwała Nr XXV/742/21 
stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

8/21 – zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół 
Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności 

w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  
 
Komisja ds. Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 8/21 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie 
oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności 
w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/743/21 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

9/21 – wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 
z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Komisja ds. Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 9/21 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Uchwała Nr XXV/744/21 stanowi 
załącznik nr 43 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

10/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji 
stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów 

i doktorantów 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Iwona Łabaziewicz – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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R. Lewandowski – ten projekt uchwały był omawiany na Komisji ds. Budżetu i 
Rozwoju pod względem takim aby dotyczył wszystkich studentów bez względu na 
miejsce zamieszkania. Jednocześnie poprosiłem aby nie przekreślać studentów, 
którzy nie będą mieli średniej na poziomie 4,7. Na Komisji głosowałem za i nadal 
jestem za tą uchwałą. Nie mniej jednak przeanalizowałem ten regulamin, 
wielokrotnie i doszedłem do wniosku, że on nie w pełni odzwierciedla moje 
oczekiwania. Mianowicie, mając na uwadze, że to jest nagroda Prezydenta Miasta, a 
tym samym dotyczy prestiżu Prezydenta Miasta Szczecina, te kryteria są słusznie 
bardzo akademickie, ale powinny one dotyczyć także prac naukowych i działalności, 
które dotyczą Szczecina. Nie chcę tu robić wielkiego wywodu, ale proponuję, żeby 
zmienić zapis w regulaminie w kryterium przyznawania stypendium w § 5 ust. 1 pkt 
2 i 3. Zacznę od punktu 3, który mówi o tym, że średnia ma być na poziomie 4,7. 
Student powinien mieć taką ocenę za rok poprzedni i powinien to udokumentować. 
Kierując się wnioskiem, o którym mówiłem wcześniej, uważam, że to zamyka drogę 
tym studentom, którzy mogą mieć niższe oceny, a jednak będą aktywni na polu 
prac naukowych i jednocześnie w życiu społeczno-gospodarczym. Dlatego 
proponuję, aby ten punkt wykreślić lub zmienić jego treść, np. że przedkłada 
informację o uzyskanej średniej ocenie za rok poprzedzający rok, w którym 
składany jest wniosek o stypendium bez określenia wysokości tej oceny. 
Natomiast w punkcie 2 regulaminu w większym zakresie powinny być uwypuklone 
prace dotyczące Szczecina i regionu szczecińskiego. Co prawda w kryteriach 
osiągnięć naukowych wraz z punktacją jest taka tabela pkt 1 i 2, a w niej jest mowa 
o działalności naukowej mającej wpływ na rozwój Szczecina i regionu, ale moim 
zdaniem nie ma takiego zapisu w regulaminie. Dlatego proponuję, aby pkt 2 w § 1 
ust. 1 miał mniej więcej taką treść: „posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe 
dotyczące Szczecina i regionu, oraz inną działalność w tym zakresie i inne 
osiągnięcia naukowe w trakcie studiów”. Tak jak powiedziałem na wstępie, celem 
moich poprawek jest umieszczenie w regulaminie przepisów, które by motywowały 
studentów do większego zaangażowania się w prace naukowe w zakresie naszego 
miasta i regionu oraz nie przekreślanie tych, którzy mają ocenę niższą niż 4,7. 
 
E. Łongiewska-Wijas - chciałam podziękować projektodawcy za coś, co pojawia się w 
projekcie tej uchwały, a czego nie było we wcześniejszej uchwale obowiązującej, ani 
w świadomości władz naszego miasta w latach poprzednich. Wiem, że radni 
poprzednich kadencji bardzo zabiegali o to, żeby honorując dokonania studentów, 
doktorantów uwzględniany był aspekt etyczny ich aktywności kulturalnej, 
artystycznej. Zawsze kierunkowano się jednak wyłącznie w stronę sukcesów w 
przedmiotach ścisłych, ekonomicznych i to jest dla mnie bardzo budujące, że 
Państwo to uwzględnili i dostrzegli rolę humanistów w rozwoju regionu i to widać w 
treści tej uchwały. Drobna uwaga, już bardziej na przyszłość, niekoniecznie do tej 
uchwały, chyba, że będziemy wprowadzać zmiany za głosem radnego 
Lewandowskiego. Ostatnia uchwała została zakwestionowana przez Pana Wojewodę, 
a przyczyną była treść uzasadnienia. Uzasadnienie jest immanentną częścią 
uchwały, co często też podkreśla Pan Wiceprezydent Przepiera i w tym uzasadnieniu 
niestety gdzieś pobrzmiewa ciągle echo tego dawnego myślenia. Jest mowa, że celem 
tej uchwały jest stworzenie wykwalifikowanych kadr dla lokalnego biznesu. Proszę 
Państwa, myślę że coraz bardziej, zwłaszcza właśnie, gdy widzimy, jak ważne są 
takie instytucje, jak Willa Lentza, Galeria Sztuki Współczesnej, instytucje kultury, 
Filharmonia, jak one dużo dają naszemu miastu na zewnątrz i wewnątrz, budując 
ten rozwój społeczny, a jak pokazują badania właśnie ten rozwój w zakresie sztuki, 
kultury, otwartość na tę dziedzinę, decyduje o innowacyjności miast. Tak odległe 
dziedziny, jak sztuka decyduje o innowacjach w zakresie technologii, bo jest to po 
prostu niezwykle inspirująca dziedzina, która oddziałuje na nasze myślenie na 
innych kierunkach, zupełnie innych obszarach, dlatego chciałabym uwrażliwić 
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władze miasta, że świetnie, iż idziemy tą drogą, dostrzegamy to, ale, żeby też to 
odbijało się w uzasadnieniach, które tak jak powiedziałam, mogą być nawet 
powodem odrzucenia uchwały, więc nie umniejszajmy, jakby każdemu zdaniu, które 
tam jest. 
 
M. Ussarz - mam pytanie do Pani Dyrektor, bo w uzasadnieniu jest napisane, że to 
jest na podstawie porozumień z uczelnią i rozumiem, że wszystkie uczelnie brały 
udział w konsultacji na temat tej uchwały. Mam pytanie, czy to były parlamenty 
studenckie każdej uczelni i porównując to z poprzednią uchwałą, dobrze że znikł 
zapis mówiący o tym, że student może tylko jednorazowo podjąć takie stypendium i 
to jest na plus. Jeżeli chodzi o zapis, który znikł, że student musi być zamieszkały 
na terenie miasta Szczecina, mam nadzieję, że też wyjdzie nam na plus, że osoby, 
które są spoza Szczecina, bardziej to zachęci, jakoś wspomoże finansowo i na stałe 
zostaną na terenie naszego miasta. Dalej ubolewam, że ta kwota wynosi tylko 10 i 
30 tysięcy, a nie ma tej metody wcześniejszej, o którą walczyłem, że co miesiąc były 
przyznawane stałe środki, których przez 12 miesięcy było więcej niż 10 tysięcy i mi 
się wydaje, że bardziej to było dla studentów cenione, bo mogli się finansowo 
wesprzeć miesięcznie, ale takie jednorazowe dofinansowanie też nie jest złe. 
 
P. Bartnik - mam tylko krótkie pytanie do Pani Dyrektor. Na każdej uczelni jest 
system stypendialny dla najlepszych studentów. On jest dosyć rozbudowany. Tam 
są regulaminy. W ramach tego systemu, także studenci mają swój udział przy 
przyznawaniu tych pieniędzy. To jest ekstra, to jest coś co wypracował sobie 
Prezydent Miasta Szczecina wraz z Radą Miasta ileś lat temu i my to dajemy, bo 
uważamy, że chcemy być miastem akademickim i ściągać do miasta jak najwięcej 
studentów albo zostawiać tych dobrych studentów w Szczecinie. Ja myślę, że 
myśmy o tym dyskutowali na Komisji Budżetu i tam nie było aż tyle propozycji, 
które tutaj zgłosił przed chwilą kolega, który na tej komisji jest, bo gdyby dzisiaj 
chcieć wprowadzać te wszystkie zmiany, to wydaje się w ogóle technicznie 
niemożliwe, bo byśmy musieli odesłać ten regulamin, a ma wchodzić z końcem 
marca. W związku z tym nie zdołalibyśmy poinformować uczelni i studentów. My 
ten regulamin i tak możemy zmieniać w trakcie kadencji i w następnych kadencjach 
w zależności od sytuacji. On jest jakimś uzgodnieniem między uczelniami i 
Prezydentem Miasta Szczecin. Myśmy jako Komisja Budżetu zaproponowali Panu 
Prezydentowi, nie wiem jak się do tego odniesie, żeby przedstawiciel Komisji 
Budżetu i Rozwoju był także członkiem tej komisji, która przyznaje, bo tam są 
przedstawiciele poszczególnych uniwersytetów, ale także urzędnicy Urzędu Miasta. 
Chcielibyśmy, żeby też jakiś radny tam się znalazł, tak jak są radni w innych 
komisjach, przyznających stypendia, choćby w szkołach, tam gdzie się przyznaje 
nagrody najlepszym uczniom. I ostatnia rzecz, ograniczanie tylko do Szczecina w 
sensie, że wszystko co na rzecz Szczecina zrobi ten doktorant czy magister, czy 
student, to nie jest dobre, bo są wybitni, którzy pisali prace nie dotyczące Szczecina 
np. Pan Eryk Krasucki napisał fantastyczny doktorat na temat Borejszy, który 
został wydany i zdobył najwyższą nagrodę historyczną w Polsce. 
 
M. Kolbowicz - chciałbym złożyć wniosek przeciwny do wniosku radnego Romana 
Lewandowskiego, gdyż nie możemy się ograniczać w pracach szczególnie naukowych 
i być tacy zaszufladkowani, małomiasteczkowi. Prace naukowe są ogólnoregionalne, 
krajowe, ale mogą być też prace międzynarodowe i absolutnie im szerszy mają 
oddźwięk tym lepiej one są widziane. Lepsze są punktacje naukowe i publikacje, 
także w tej materii. Jeżeli chodzi o drugą ocenę i kryteria, żeby nie tylko była ocena, 
tutaj akurat jest program wypracowany przez Pana Prezydenta i akurat jest ocena. 
Każda uczelnia ma swój program m.in. punktowy, gdzie średnia ocen jest jedną z 
kryteriów, ale tam jeszcze są punkty za działanie na rzecz uczelni, jakieś wybitne 



 73

osiągnięcia sportowe i tak dalej. To tworzy nam sumę punktów, za które 
ewentualnie przyznawane są stypendia. Jeżeli chodzi o stypendium prezydenckie, 
jest taki regulamin i ja bym go absolutnie nie zmieniał, a absolutnie już jest 
niedorzeczne, żeby szufladkować jeszcze region Szczecina czy 
Zachodniopomorskiego, absolutnie nie. 
 
R. Lewandowski - powiem szczerze, że jestem zaskoczony głosami radnego Pawła 
Bartnika i Marka Kolbowicza, bo ja nic takiego nie powiedziałem. To Państwo sobie 
wymyśliliście. Ja jeszcze raz powtórzę, w tym zapisie, który zaproponowałem, to 
tylko rozszerzyłem, żeby m.in. były rozpatrywane prace naukowe, tam jest definicja, 
to są te prace naukowe, dotyczące właśnie Szczecina regionu i inne także prace 
naukowe i o tym mówiłem. Z tego tytułu zgłosiłem wniosek, żeby ten zapis 
naukowości prac dotyczących Szczecina znalazł się także w regulaminie, a nie 
gdzieś tam dalej, jako obowiązujący tylko opiniujący. Czyli ta naukowość, dotycząca 
szerokiego zakresu naukowości, jak najbardziej zostaje. Także dziwię się, że tak 
Państwo do tego podeszliście. 
 
Iwona Łabaziewicz - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta - postaram się 
odpowiedzieć na wszystkie wnioski i pytania według kolejności zgłaszania. 
Odpowiedź na wniosek radnego Lewandowskiego. Panie Radny, ja bym chciała 
podkreślić, że jest to program stypendialny, a nie nagroda Pana Prezydenta. Jest 
skierowany do najlepszych studentów. W poprzedniej edycji, którą 
przeprowadziliśmy, również była taka średnia i Państwo również zgłaszaliście 
obawę, przyjmując w 2019 roku regulamin, że jest średnia zbyt wysoka i nie będzie 
chętnych. Ja bym nie umniejszała osiągnięć naukowych naszych studentów i 
doktorantów, bo odzew z uczelni i zgłoszeń było bardzo dużo. Mieliśmy, mimo 
utrudnień epidemicznych 74 wnioski, które przedstawiały bardzo wysoki poziom. 
Poza tym w regulaminie nie klasyfikujemy nagrody osiągnięć jako praca naukowa. 
To jest całokształt pracy studenta, doktoranta, który ma okazję się pochwalić. A 
pamiętajmy, że kryteria, które są wskazane w uchwale, kładą nacisk na całą 
działalność naukową na rzecz miasta, na spójność ze strategią podejmowaną w 
trakcie trwania studiów, współpraca studenta, doktoranta z przedstawicielami 
otoczenia społeczno-gospodarczego kulturalnego. Czyli tworzymy niejaką relację i 
sieć współpracy pomiędzy uczelnią, studentami i rynkiem. I do tego właśnie 
dążymy, żeby zbudować zarówno ośrodek akademicki, jak i prestiż uczelni. 
Natomiast, żeby dodatkowo Pana uspokoić, student, który nie będzie wykazywał się 
taką wysoką średnią, ma możliwość wystąpienia do nas, oczywiście o nagrodę za 
najlepszą pracę naukową i tu mamy właśnie 4 obszary: nauki ścisłe i przyrodnicze, 
nauki humanistyczno-społeczne, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i 
nauki o zdrowiu. I to jest to miejsce, gdzie studenci, którzy chcą uzyskać nagrodę 
Pana Prezydenta za konkretną pracę naukową mogą się zgłosić i wystartować w 
takim konkursie. Odpowiedź dla radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas, oczywiście 
przyjmuję słuszną uwagę. Przyszłościowo, będę jak najbardziej stosowała większe 
rozszerzenia w uzasadnieniu. Bardzo dziękuję za tą sugestię. Radny Ussarz, do kogo 
kierowaliśmy? Skierowaliśmy do wszystkich uczelni, kontaktowaliśmy się z biurami 
karier i mieliśmy odzew zarówno z uczelni prywatnych, jak i naszych państwowych. 
Natomiast była to dyskusja bardzo merytoryczna z osobami, które pracują ze 
studentami właśnie w tym zakresie. Pan Przewodniczący Bartnik, właściwie 
pozostaje mi się zgodzić z Pana wypowiedzią i rzeczywiście uczelnie mają swoje 
programy stypendialne i z tego, co się orientuję w zależności od wysokości średniej, 
stypendium też się wacha i jego wysokość też jest uzależniona od tego. Co do 
studentów spoza Szczecina, nie chcemy ograniczać dostępu naszego programu dla 
studentów, tylko i wyłącznie z obszaru Szczecina. Dążymy do tego, żeby jak 
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najwięcej osób chciało przyjeżdżać tutaj, uczyć się tutaj i wiązać z nami swoją 
przyszłość, zarówno życiową jak i zawodową. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 10/21 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta 
Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Uchwała Nr XXV/745/21 stanowi 
załącznik nr 45 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
22/21 – zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 
do protokołu. 
 
Komisja ds. Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 22/21 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała Nr 
XXV/746/21 stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

1/21 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością 

Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana 
Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Maria Latkowska – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
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Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 1/21 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej 
w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046. Uchwała Nr 
XXV/747/21 stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

2/21 – udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 2/21 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty 
od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym 
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Uchwała 
Nr XXV/748/21 stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

3/21 – udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 3/21 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie 
bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych. Uchwała Nr XXV/749/21 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

23/21 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości 

gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Komisja ds. Zdrowia i Pomocy 
Społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
S. Biernat – zgłaszam wniosek formalny o głosowanie tej uchwały bez dyskusji. 
Wniosek uzasadniam tym, że w tej sprawie toczyła się szeroka dyskusja przez kilka 
miesięcy. Każdy zdążył wyrobić sobie zdanie. Wszyscy znamy działalność Sióstr. 
Wiemy jak pomagają najbardziej potrzebującym od ponad 30 lat. Przez te wszystkie 
lata nie wyciągały ręki do Miasta, a zajmowały się bezdomnymi, biednymi, bardzo 
często nieubezpieczonymi. Oprócz wyżywienia wydają ubrania dla ubogich, piorą 
ich brudne rzeczy. Osoby te mogą dwa razy w tygodniu skorzystać z kąpieli. 
Zostawiają swoje brudne rzeczy, a otrzymują czyste. Oferują również czasowe 
zamieszkania chorym, niepełnosprawnym, często te osoby są znalezione na ulicy, 
udzielają pomocy medycznej. Na wczorajszej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Pani dr Ewa Kościołek mówiła o tych, którzy tam trafiają, chorych na świerzb, 
gruźlicę, o odmrożonych, a często ich rany są zjadane przez robaki. Siostry są 
bardzo skromne, uczciwe, bogate w miłość do drugiego człowieka. Są dobrymi 
terapeutkami, mają wspaniałe podejście psychologiczne, czego dowodem jest to, że 
potrafiły pomóc wielu osobom wyjść z nałogu alkoholowego i osoby te zaczęły żyć 
inaczej. Dokonały tego swoją miłością i dobrocią, którą obdarzają wszystkich 
potrzebujących bez względu na wyznanie, rasę i kulturę. Sądzę, że w nas też jest 
dużo miłości i wrażliwości na drugiego człowieka, bez względu na wyznanie, dlatego 
stawiam wniosek aby przejść do głosowania uchwały bez dyskusji. Siostry na pewno 
będą bardzo zadowolone, jak również ich podopieczni. Wszyscy mają już dość 
dyskusji, a podopieczni obawiają się o swoją przyszłość. Często mówią, że Siostry są 
tak jak matka, która przytuli, nakarmi, a kiedy trzeba to upomni. Dlatego stawiam 
wniosek i bardzo proszę o jego przegłosowanie. 
 
J. Martyniuk-Placha - radca prawny - wniosek formalny głosuje się niezwłocznie po 
wysłuchaniu, każdego przeciwnika wniosku. 
 
Ł. Tyszler – zgłaszam wniosek przeciwny, ale z dużym szacunkiem do tego, co 
powiedziała Stefania, też jestem za tym, żeby dyskusja była nie za duża, ale 
pozwólmy chociaż szefom klubu wypowiedzieć się w kwestii tej uchwały. To bardzo 
ważna uchwała i bardzo bym o to prosił. 
 
J. Martyniuk-Placha - radca prawny - w pierwszej kolejności, w tej chwili 
powinniśmy przegłosować wniosek formalny radnej Stefanii Biernat. Możemy 
spróbować doprecyzować dalej stanowisko Pana Przewodniczącego Tyszlera po 
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wyniku tego głosowania, o ile będzie co jeszcze dalej precyzować. W związku z czym 
ja proponuję przejść do głosowania wniosku formalnego. 
 
Głosowanie nad wnioskiem radnej Stefanii Biernat 
 
za - 16  przeciw - 10  wstrzym. - 3 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 23/21 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar 
Gdański 31. Uchwała Nr XXV/750/21 stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

11/21 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Renata Łażewska – 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 11/21 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu 
Pioniera Miasta Szczecina. Uchwała Nr XXV/751/21 stanowi załącznik nr 57 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
24/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 

Szczecin oraz ich składów osobowych 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Renata Łażewska – 
Przewodnicząca obrad. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
Przewodnicząca zgłosiła drugą autopoprawkę polegającą na tym, że: 

− Maciej Ussarz opuszcza Komisję Rewizyjną, 
− Maria Myśliwiec wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej, 
− Maciej Ussarz wchodzi w skład Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i 

Samorządności. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 24/21 z autopoprawkami 
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za – 26  przeciw - 2  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych. Uchwała Nr XXV/752/21 stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

27/21 – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Upalna) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 27/21 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Upalna). Uchwała Nr XXV/753/21 stanowi 
załącznik nr 62 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

28/21 – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zorzy 
Polarnej) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 28/21 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zorzy Polarnej). Uchwała Nr XXV/754/21 
stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
 
Zestawienie zbiorcze przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik nr 65 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020. 
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Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020 stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. 
 
Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz w 
okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
Ł. Tyszler - kolejność, jak widać, dzisiaj po sesji ma jednak znaczenie. Bo gdybym to 
ja pierwszy zabrał głos w punkcie podejmowania uchwały 23/21, to pewnie ja 
miałbym okazję przekazać i podzielić się swoimi wspomnieniami. Natomiast to w 
kwestii tutaj zapytań, ja takie zapytania oczywiście też sformułuję na piśmie, ale i w 
powiązaniu z uchwałą 23/21 ja się bardzo cieszę i mówię to w imieniu też radnych 
naszego klubu, że ten pozornie, początkowo źle odbierany szum medialny, jaki 
wytworzył się wokół uchwały, finalnie przyniósł bardzo dobrą uchwałę, która po 
pierwsze nie oddaje, nie pozbywamy się majątku gminy na rzecz jakiegokolwiek 
podmiotu, a z drugiej strony dajemy możliwość dzierżawy pomieszczeń, budynków, 
w których jest prowadzona bardzo potrzebna i przydatna działalność charytatywna 
sióstr, które robią to zresztą od 30 lat. Ten szum medialny spowodował też, że 
bardzo wielu mieszkańców dowiedziała się w ogóle o istnieniu sióstr, które czynią 
dobro, nie chcąc za to w zamian nic od miasta i od jego mieszkańców. Spowodował 
również, że w listopadzie pojawili się w tym ośrodku lekarze wolontariusze, którzy 
po tych kilkudziesięciu latach funkcjonowania, zaczęli badać tych pacjentów, dbać o 
ich zdrowie i życie. A pacjenci, to ludzie, którzy mają gruźlicę, bardzo wiele chorób 
współistniejących, a także chociażby takie rzeczy jak pasożyty, jak świerzb i 
wymagają po prostu leczenia, bardzo intensywnego i ważnego. A byli, jak się 
okazało, wykluczeni z systemu przez swoją bezdomność, swoje problemy związane 
często z nałogami. Cieszę się też dlatego, że to procedowanie nad uchwałą 
spowodowało, że na Komisji Zdrowia w dniu wczorajszym otrzymaliśmy pełne 
deklaracje Pani Dyrektor Bugajskiej – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, o 
tym, że miasto w postaci chociażby właśnie tego wydziału, ale i nie tylko, będzie 
chciało się pochylić nad tym, jak pomóc, jak wesprzeć siostry w ich działaniu. Już 
mamy umówione spotkania z lekarzami wolontariuszami, z Panią Dyrektor i 
będziemy szukali możliwości poszerzania tej pomocy, także o pracowników 
socjalnych służb miejskich, którzy będą mogli pomagać tym ludziom. Mamy też 
deklarację pomocy psychologicznej. Będziemy starali się ustawić tam na terenie, 
jeśli siostry się zgodzą, a mamy takie wstępne deklaracje użyczenia pomieszczeń, 
możliwość konsultacji stałych psychiatrycznych, psychologicznych, wyciągania tych 
ludzi z bezdomności, bo to zadanie nie sióstr, a właśnie miasta. Bardzo mnie cieszy, 
że tyle dobrego powstało z tego początkowo źle odbieranego szumu medialnego, za 
co dziękuję bardzo serdecznie moim radnym, że nie chcieli tej sprawy tylko załatwić, 
ale też faktycznie pomóc. Dziękuję również Państwu, że przegłosowaliśmy tę 
uchwałę sprawnie, tak jak przyznała Pani Przewodnicząca Renata Łażewska, która 
stwierdziła wtedy, że kamień spadł jej z serca. Rozumiem te bolączki, bo wszystkim 
nam na sercu leży los, nie tylko sióstr, ale i przede wszystkim ich podopiecznych. A 
moje zapytanie, które będę kierował do wydziału, do Pani Dyrektor Bugajskiej, 
będzie o sprecyzowanie wszelkich możliwych form pomocy i tego, w jaki sposób 
miasto może włączyć się w pomoc tym mężczyznom, bo to są mężczyźni, pomóc 
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siostrom w ich działalności, przy okazji tak, aby nie narzucać się z nią i nie 
przekraczać takich, a nie innych reguł, które zakon prezentuje. Jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękuję, zarówno Prezydentowi, jego służbom, jak i wszystkim Państwu 
radnym, że przegłosowaliśmy uchwałę, która z jednej strony zmienia nastawienie do 
tego, że wystarczy coś sprzedać za niewielkie pieniądze i później się nie martwić i 
nie interesować, a właśnie, że wygrało bardziej to zainteresowanie, zmartwienie, a 
przy okazji rozsądne podejście do majątku gminy. 
 
P. Bartnik - ja też podpisuję się pod tym wszystkim co powiedział Przewodniczący 
naszego klubu. Państwo wiecie, że wypracowanie tego rozwiązania dla sióstr 
Urszulanek było jakby takim wspólnym dziełem wszystkich radnych. I myślę, że nie 
jest dobrze, jak się pojawia taki obyczaj w Radzie Miasta, a za mojego życia trzeci 
raz się pojawił. Pierwszy raz się pojawił, kiedy taki radny SLD Czesław Plewka się 
nazywał, powiedział, żeby nie dyskutować nad budżetem, tylko żeby go uchwalić. I 
wyobraźcie sobie Państwo, odbyła się sesja budżetowa, na której nie dyskutowano o 
budżecie w ogóle i większość parlamentarna po prostu podniosła rękę i uchwalono. 
Drugi raz, to było wtedy, kiedy przewodniczący klubu PiS powiedział, że nie 
będziemy dyskutowali nad tym, czy pomnik Lecha Kaczyńskiego ma stanąć w 
naszym mieście, czy nie. Było i tak. Wiadomo, że jest większość parlamentarna, ale 
postanowiono, że nie będzie w ogóle żadnej dyskusji. I trzeci raz jest dzisiaj. W 
zasadzie, to jest do nas wszystkich, bo każdemu może chodzić to po głowie, że 
zmontuje jakąś większość i zgłosi taki wniosek. Ja wiem, że nieraz jest jakaś 
niecierpliwość, że długo tu siedzimy i tak dalej. To nie jest dobra droga. Myśmy 
teoretycznie mogli powiedzieć koniec dyskusji o parkowaniu, ale tego nie zrobiliśmy, 
dlatego, że na tym polega parlamentaryzm, żeby do końca dyskutować. Do końca 
wymienić wszystkimi argumentami. Pan przewodniczący Łukasz Tyszler poprosił 
tylko, żeby dwóch szefów klubów, bo ja rozumiem, że Pani Stefania mówiła w 
imieniu klubu, żeby pozostałych dwóch szefów klubów tylko wyraziło swoją opinię. 
Wynik głosowania pokazał, że byłaby to pozytywna opinia. Więc ja w ogóle nie 
rozumiem, czemu taki wniosek padł i myślę, że powinniśmy, nie unikać, ale w ogóle 
wykreślić ze swojego parlamentarnego myślenia takie rozwiązania. 
 
K. Romianowski - w imieniu mieszkańców Dąbia, bardzo proszę o ustawienie znaku 
drogowego, typ D6 informującego o przejściu dla pieszych. Proszę również o 
ustawienie znaku drogowego typ T27, informującego o przejściu uczęszczanym 
przez dzieci, na ulicy Pomorskiej u zbiegu ulicy Miłej w Dąbiu. Przejście jest 
zlokalizowane przed przejazdem kolejowym. Obecnie we wskazanej lokalizacji nie 
ma wyznaczonego przejścia dla pieszych i to powoduje takie realne zagrożenie dla 
uczniów pobliskiej szkoły i proszę o podjęcie interwencji. 
 
R. Lewandowski - chciałem poruszyć dwie sprawy. Zwróciłem się z interpelacją nr 
2060 dotyczącą tzw. małej architektury przy Przedszkolu nr 16 przy ulicy Jodłowej. 
Tam miał być realizowany projekt. Budowa tej małej architektury miała być 
zrealizowana w ramach programu GRYFUŚ. Jednak perturbacje co do własności 
terenu odłożyły ją w czasie. Uzyskałem odpowiedź, która tą sprawę odsyła w 
przyszłościowy niebyt, to tak tradycyjnie ze strony Urzędu Miejskiego. Dlatego się 
pytam, kiedy zostanie uaktualniony kosztorys i zostaną rozpoczęte prace aby 
maluchy miały godnie zagospodarowany teren do zabawy. Druga sprawa dotyczy 
interpelacji nr 2108. Zwróciłem się, na wniosek mieszkańców, aby dodatkowo 
zlokalizować przystanek linii nr 70 na ulicy Marlicza, na wysokości i budynku nr 
50. Uzyskałem odpowiedź, że to wydłużyłaby się droga mieszkańców do domostw. 
Jeszcze raz podkreślam nie chodziło mi o likwidację istniejących przystanków, tylko 
dodatkowo dodanie, na żądanie innego przystanku i proszę o interwencję, 
rozeznanie tej sprawy i pozytywne załatwienie. 
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M. Pawlicki - w kwietniu 2020 roku, obecny prezes Szczecińskiego Parku 
Przemysłowego, tak się to aktualnie nazywa, wcześniej była to, dla 
niewtajemniczonych, Stocznia Szczecińska. Zaapelował do Prezydenta Szczecina o 
zwolnienie z podatku od nieruchomości w okresie od kwietnia 2020 przez okres 
trwania pandemii, czyli na ten trudny okres. Miałoby to skutkować wsparciem dla 
firm funkcjonujących na terenie Stoczni w postaci obniżenia czynszu. Podobne, 
adekwatne sytuacje mieliśmy również w mieście pozytywnie rozpatrywane. Apel do 
Prezydenta, wtedy uzyskał wsparcie zrzeszającego przedsiębiorców Towarzystwa 
Okrętowego, Związku Pracodawców Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. 
To jest apel Szczecińskiego Parku Przemysłowego, ale ze wsparciem dużej 
organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Jednak z ubolewaniem stwierdziliśmy, że 
do dnia dzisiejszego prezydent Krzystek nie udzielił odpowiedzi na ten apel. Mamy 
natomiast prowadzoną, długą, nic niewnoszącą korespondencję ze strony Gminy 
Miasto Szczecin, która odracza podjęcie konkretnej decyzji w tej sprawie o kolejne 
miesiące. Stocznia otrzymała m.in. zawiadomienie, że sprawa zostanie załatwiona 
do dnia, pierwszy termin do 30 października 2020 roku. Potem przesunięto ten 
termin na 31 grudnia 2020 i w kolejnym piśmie 12 lutego 2021. Jeżeli się mylę, to 
proszę mnie poprawić. Jednak pomimo toczącego się postępowania 24 listopada, 
Miasto Szczecin wysłało upomnienie dotyczące uregulowania należności, które w 
styczniu 21 roku Szczeciński Park Przemysłowy zapłacił. Pomimo tego, że w 
dalszym ciągu nie została absolutnie podjęta decyzja. Sytuacja ta pokazuje, że 
niestety miasto będąc organem właściwym do sprawy, nie podejmuje żadnych 
konkretnych działań wspierających jeden z największych podmiotów na 
szczecińskim rynku pracy. Przypomnę, na terenie stoczni pracuje ponad 1,500 
osób, a firmy kooperujące z wieloma innymi podmiotami z obszaru całego 
województwa. Szczeciński Park Przemysłowy przeprowadza wielkie działania 
ratujące obecną kryzysową sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Ona 
dotknęła również Szczeciński Park Przemysłowy. 28 grudnia zeszłego roku, 
Szczeciński Park Przemysłowy przystąpił do realizacji kontraktu na budowę doku 
dla Everes SA, która na komercyjnych warunkach zostanie, po wybudowaniu przez 
stocznię, przyjęta przez stocznię Gryfia, co poprawi znacznie potencjał remontowy 
tej spółki. Obraz ten klaruje nam pewną rzeczywistość wspierania lokalnych 
przedsiębiorców, którzy otrzymują pomoc ze strony rządowej, natomiast samorząd 
wydaje się nam jako radnym Prawa i Sprawiedliwości, że zapomniał o swoich 
obowiązkach w tym zakresie. Oczekujemy od Prezydenta Krzystka, że w końcu 
wykaże się zrozumieniem sytuacji dla branży produkcyjnej i podejmie decyzję w tej 
sprawie, bez kolejnej zwłoki i przesuwania tego terminu. Prosimy o informację, czy 
należności uregulowane przez Stocznię Szczecińską, zostaną zwrócone i czy 
Prezydent pozytywnie odniesie się do wniosku Szczecińskiego Parku Przemysłowego. 
N sam koniec chciałbym jako radny Prawa i Sprawiedliwości, podkreślić, że sprawa 
leży w interesie przede wszystkim naszych lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców 
i kluczowej dla naszego regionu branży morskiej, o którą walczymy. Oburzające jest 
również sugerowanie, że poruszony temat przez radnych Prawa i Sprawiedliwości w 
sprawie pomocy przedsiębiorcom stoczniowym sprowadza się według Prezydenta 
Krzystka do politycznego ataku. Tutaj stanowczo protestujemy. Jako radni 
zostaliśmy powołani przez mieszkańców do podejmowania interwencji w ich 
imieniu, w istotnych sprawach. A odpowiedzialność i kierowanie się dobrem całej 
wspólnoty mieszkańców jest dla nas priorytetem i tak się zobowiązaliśmy będąc 
zaprzysiężonymi do pracy dla Szczecina. Nie dla Prezydenta Szczecina, który życzy 
sobie widocznie, jedynie milczącej, fasadowej opozycji. 
 
U. Pańka - chciałam Panią bardzo serdecznie poprosić, aby wpisano do protokołu, 
że popierałam projekt uchwały nr 23/21. Z powodu pewnych problemów nie 
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mogłam głosować nad tym projektem uchwały i nie chciałbym teraz prosić o 
reasumpcję. 
 
M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin - chciałbym się ustosunkować 
od razu do interpelacji radnego Marcina Pawlickiego. Szanowni Państwo, ta sprawa 
toczy się w ramach przepisów prawa, w ramach ordynacji podatkowej. Państwo 
zapewne doskonale wiecie, bo każdy z nas jest podatnikiem, że te przepisy mają 
szczególny charakter, zwłaszcza w związku tzw. tajemnicą skarbową. Więc toczy się 
na linii zarząd spółki, a Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w mieście Szczecinie. 
Proszę wierzyć, że w takich postępowaniach ani Prezydent, ani Zastępcy nie mają 
dostępu do pewnych materiałów, bo prowadzone są w oparciu o dokumenty, a 
następnie po tym, podejmowane są decyzje. Dlatego, że ta sprawa ma charakter 
indywidualny, a nie generalny. Nie ma charakteru zwolnienia przedmiotowego, tylko 
jest sytuacja, kiedy określony podmiot prosi o zwolnienie z podatku. Oprócz tego ta 
sprawa ma charakter złożony i jak w każdej sprawie podatkowej wymaga 
udokumentowania, uargumentowania, przedstawienia przesłanek dlatego, że 
Państwo wiecie doskonale, że to jest ze strony Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 
i osób odpowiedzialnych za finanse miasta, czyli niewłaściwe postępowanie, 
narażało by miasto na szwank, a te osoby na odpowiedzialność karną. To 
postępowanie się toczy, jeżeli podatnik wyrazi ze względu na ochronę jego interesu, 
wolę, aby wszystkie te dane ujawnić, pokazać przebieg tej korespondencji, jak np. 
braki uzupełnienia musiały być wypełnione i wymagały czasu po stronie podatnika, 
a nie organu, to jak najbardziej miasto to okaże. Z pełnym szacunkiem dla Państwa 
Radnych, tak samo jak i moja osoba i osoba Pan Prezydenta nie ma wpływu i 
dostępu przy pewnych sytuacjach, do pewnych tych danych, chyba że następuje 
odpowiednie ze względu na sprawę w ramach ordynacji podatkowej i postępowania 
administracyjnego włączenia w to. Natomiast również Państwo wiecie doskonale, że 
generalna zasada dotycząca podatków jest taka, że te podatki płacić należy. Nikt 
nas nie zwalnia z wielu podatków ot tak. Szanowni Państwo, tu jest po prostu takie 
postępowanie, które musi znaleźć uzasadnienie swoje merytoryczne. To 
postępowanie jest toczone w sposób odpowiedzialny bez jakichkolwiek nacisków, 
wpływów, bez emocji. Jeżeli podatnik czyli konkretnie spółka Szczeciński Park 
Przemysłowy wyrazi wolę udostępnienia tych akt z tym związanych, proszę bardzo, 
wyjdzie z tego jak przez służby Pana Skarbnika, to postępowanie jest prowadzone. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
E. Łongiewska-Wijas - ja bym chciała, bo nie było możliwości przy uchwale 
dotyczącej Misjonarek Miłości. Oczywiście było to bardzo dobre kompromisowe 
rozwiązanie, ja liczę w ogóle na to, że dzierżawa stanie się podstawową formą 
współpracy z kościołem katolickim, ale mam pytanie czy po upływie 30-letniego 
okresu dzierżawy gmina będzie zobowiązana do czegokolwiek wobec kościoła, czy 
też będzie mogła swobodnie dysponować gruntem. I tutaj chciałabym uzyskać 
odpowiedź, bo nie było wtedy możliwości, żeby zadać takie pytanie, a nigdzie też nie 
znalazłam odpowiedzi na to. I może jeszcze przy okazji coś, co jak by od początku 
sesji chodzi mi po głowie. Chciałabym zapytać się, dlaczego w planie porządku 
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obrad dzisiejszej sesji wystąpienie Pana Prezydenta znalazło się po raz pierwszy 
dopiero po głosowaniu porządku obrad. Kiedy na ostatniej sesji postulowałam, aby 
tak właśnie było, bo przypomnę, że wcześniej zawsze było inaczej. Najpierw 
przemawiał Pan Prezydent niejako bez żadnego trybu, a dopiero potem 
uchwalaliśmy porządek obrad. Wtedy jak zwróciłam na to uwagę, zakrzyczeliście 
mnie Państwo mówiąc, że nie mam racji, dlatego chciałabym wiedzieć, czy za tą 
dobrą zmianą dzisiaj jest przyznanie mi racji w praktyce bez przyznawania jej 
słowami. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad - to ja odpowiem Pani Radnej. Otóż porządek 
obrad ustala Przewodniczący Rady Miasta, Rada Miasta go nie uchwala. Oczywiście 
konsultuję to z Prezydium. My pracujemy kolegialnie, aprobujemy wszystko i wtedy 
ustalamy porządek obrad. Natomiast na sesji wprowadzamy tylko ewentualne 
zmiany do porządku obrad i to jest kompetencja Rady Miasta. 
 
E. Łongiewska-Wijas - w takim razie dziękuję za uznanie mojego głosu z poprzedniej 
sesji. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad - zrobiliśmy to, być może w podświadomości, 
mając gdzieś Pani uwagi, bezwiednie mam wrażenie, ale cieszę się, że jest Pani 
zadowolona. 
 
M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin - prosiłbym, żebyśmy mogli 
sformułować tą odpowiedz na piśmie, bo ona i tak nic nie zmieni w tej chwili dla 
rozstrzygnięć, a będzie po prostu rzetelną informacją z podpisem od najbardziej 
kompetentnych osób. 
 
M. Biskupski - mam jedno pytanie do radnej Edyty, bo swego czasu mówiła, że 
Łukasz Tyszler nasz przewodniczący będzie mógł spodziewać się kwiatów, jeśli Klub 
Koalicji Obywatelskiej doprowadzi do takiej sytuacji, że grunt nie zostanie oddany. 
Chciałbym tylko grzecznie się zapytać, kiedy mógłbym ewentualnie się tego 
spodziewać. 
 
Edyta Łongiewska-Wijas - Panie Marcinie, kwiaty miały być przekazane za 
zagłosowanie przez Państwa przeciw, a nie jakieś tajne kuluarowe lobbingi, których 
efektem dzisiaj była ta właśnie uchwała. 
 
Renata Łażewska - Przewodnicząca obrad - dziękuję bardzo, szczególnie za tę 
uchwałę dotyczącą Sióstr Misjonarek Miłości, za to że uzyskaliśmy konsensus, za 
to, że ponad podziałami potrafimy pracować. Za to, że pracujemy pro obywatelsko, 
że tutaj właściwie naszym celem to była idea, którą Siostry realizują poprzez swoją 
pracę, poprzez swoją misję i idea, żeby im pomóc. Po prostu pro samorządowo. Ich 
praca, to jest także interes naszego miasta. One się zajmują tymi najbardziej 
zagubionymi naszymi mieszkańcami. Z drugiej strony pragnę przeprosić Siostry za 
to, że użyto je jako przedmiotu do zbierania kapitału politycznego. To było bardzo 
brzydkie, to było bardzo przykre, to trwało długo, mam nadzieję, że nam to wybaczą. 
Właściwie to nie nam, bo myśmy swoją pracę zrobili wtedy, kiedy projekt uchwały 
trafił pod obrady, był analizowany przez dwie komisje, zyskał aprobatę obu komisji. 
Dzisiaj w wyniku głosowania widzimy do jakiego konsensusu jesteśmy w stanie 
dojść. Bardzo Wam za to Szanowni Państwo dziękuję. 
 
M.M. Herczyńska - żadne lobbingi, my się dopiero dowiedzieliśmy, że tam jest 
potrzebna bardzo pomoc pod każdym względem. Również, jeżeli chodzi o 
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wyposażenie, o remont i tak dalej. Musimy się nad tym pochylić jako miasto. To nie 
był żaden lobbing. 
 
Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad: 
 
10. Zamknięcie obrad. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad XXV sesji 
został wyczerpany i oświadczyła, że zamyka XXV zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
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